
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA  

NA ŚRODOWISKO 

 

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe  

Miasta Olsztyna” 

Aktualizacja wybranych elementów w oparciu o „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Olsztyna „ 

 

 

 

Olsztyn, czerwiec 2015 r. 



 
 
 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

2 
  

 

Zespół projektantów 

dr inż. Arkadiusz Węglarz 

inż. Paweł Gilewski 

inż. Ewelina Jurczuk 

inż. Anna Wierzchołowska 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

3 
  

 

Spis treści 

1. Przedmiot opracowania Prognozy ......................................................................... 7 

1.1 Podstawa formalno-prawna ................................................................................... 7 

1.2 Informacje o aktualizowanym dokumencie ............................................................ 8 

1.2.1 Cele dokumentu ................................................................................................ 8 

1.2.2 Zawartość dokumentu ....................................................................................... 9 

2. Powiązania aktualizacji „Założeń…” z innymi dokumentami ............................... 10 

2.1 Dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym ............................ 10 

2.1.1 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”.................................... 10 

2.1.2 „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na 

ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

zawieszonego PM10 oraz dla strefy miasto Olsztyn, strefy warmińsko-

mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10” ............................... 11 

2.1.3 „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań 

krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10” .............................................. 11 

2.1.4 „Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Olsztyn ..................................... 12 

2.1.5 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln 

pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” ................................................ 13 

2.1.6 „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

województwa Warmińsko-Mazurskiego” ......................................................... 13 

2.1.7 „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020” .................... 14 

2.1.8 „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do roku 2025” ............................................................................. 15 

2.1.9 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Olsztyna” ......................................................................................................... 16 

2.1.10 Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna” ................... 16 

2.1.11 Projekt „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia 

Olsztyna” ......................................................................................................... 17 

2.1.12 „Program Ekoenergetycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” ........ 17 

2.1.13 „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego” .......... 18 

2.1.14 „Strategia rozwoju miasta Olsztyn 2020" ........................................................ 18 



 
 
 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

4 
  

 

2.1.14 Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 ....................... 19 

2.2 Dokumenty na poziomie krajowym i unijnym związane z planowaniem 

energetycznym .................................................................................................... 19 

2.2.1 Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu ....................... 19 

2.2.2 Strategia „Europa 2020” .................................................................................. 20 

2.2.3 Dyrektywa CAFE ............................................................................................. 20 

2.2.4 „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” .................................................. 22 

2.2.5 „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej” ...................... 22 

2.2.6 „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” ................. 23 

2.2.7 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.”24 

2.2.8 „Polityka klimatyczna Polski” ........................................................................... 24 

2.2.9 „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016”…………………………………………………………………………………25 

2.2.10 „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami” ............................................................ 25 

2.2.11 „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” ......................... 26 

3. Metodyka sporządzania prognozy ....................................................................... 27 

4. Ocena stanu środowiska w Olsztynie .................................................................. 29 

4.1.1 Warunki klimatyczne ....................................................................................... 29 

4.1.2 Powietrze atmosferyczne ................................................................................ 29 

4.1.3 Klimat akustyczny ........................................................................................... 30 

4.1.4 Wody powierzchniowe .................................................................................... 31 

4.1.5 Wody podziemne ............................................................................................ 32 

4.1.6 Krajobraz i powierzchnia ziemi ........................................................................ 32 

4.1.7 Promieniowanie elektromagnetyczne .............................................................. 33 

4.1.8 Środowisko przyrodnicze ................................................................................ 33 

4.1.9 Zabytki ………………………………………………………………………………34 

4.1.10 Zasoby naturalne (kopaliny) ............................................................................ 34 

4.2 Problemy związane z ochroną środowiska z punktu widzenia działania systemów 

energetycznych ................................................................................................... 35 

4.2.1 Zanieczyszczenia powietrza ........................................................................... 35 

4.2.2 Odpady przemysłowe ...................................................................................... 39 

4.2.3 Tereny zdegradowane (poprzemysłowe) ........................................................ 39 

4.3 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ....... 39 

5. Skutki rezygnacji z realizacji zaproponowanych zadań ....................................... 43 

6. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych kierunków działań .. 44 

6.1 Najistotniejsze oddziaływania i zagrożenia, jak również skutki oddziaływań na 

środowisko. Kierunki oraz skala przewidywanych zmian w stanie środowiska. .. 44 



 
 
 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

5 
  

 

6.2 Metody zapobiegania i ograniczenia oraz działania kompensacyjne z punktu 

widzenia wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze ... 59 

6.3 Potencjalne oddziaływanie transgraniczne. ......................................................... 61 

7. Ewaluacja rozwiązań alternatywnych .................................................................. 62 

8. Metody analizy i realizacji zadań oraz postanowień zawartych w dokumencie ... 65 

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym ........................................................ 69 



 
 
 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

6 
  

 

LISTA SKRÓTÓW 

B(a)P benzo(a)piren 

BAT Best Available Technique 

EC Elektrociepłownia 

GPZ  Główny Punkt Zasilania 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

KPD OZE Krajowy Plan Działania w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

MSC Miejska Sieć Ciepłownicza 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PGN Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna 

Prognoza 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko aktualizacji „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa 

Miasta Olsztyna” 

RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 

Sn Średnie napięcie 

UE Unia Europejska 

Ustawa OOŚ 
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

WN Wysokie napięcie 

Założenia 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna” 

ZGOK Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

7 
  

 

1. Przedmiot opracowania Prognozy 

1.1 Podstawa formalno-prawna 

Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest elementem 

obowiązku prawnego wynikającego z: 

 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą OOŚ, 

 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 

2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko. 

Zakres Prognozy oraz stopień jej szczegółowości informacji w niej zawartych, został 

uzgodniony (zgodnie art. 53 ustawy OOŚ) z właściwymi organami ochrony 

środowiska, tj.:  

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismo z dnia 

13.06.2015 r., znak WOOŚ.411.49.2015.MT, 

 Warmińsko - Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

w Olsztynie - pismo z dnia 02.06.2015 r., znak: ZNS.9082.2.41.2015.Z.  

Zasadniczym zadaniem Prognozy Oddziaływania na Środowisko aktualizacji 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Olsztyna”, zwanym dalej „Prognozą” jest identyfikacja, czy założenia przyjęte 

w dokumencie nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz czy sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. 

Celem Prognozy jest ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania aktualizacji 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na 

środowisko wraz z uwzględnieniem możliwych do realizacji wariantów tego 

dokumentu.  
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1.2 Informacje o aktualizowanym dokumencie 

1.2.1 Cele dokumentu 

Miasto Olsztyn posiada dokument przyjęty uchwałą Nr XVII/246/11 Rady Miasta 

Olsztyna z dnia 30 listopada 2011 r. pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Potrzeba aktualizacji 

wspomnianego dokumentu wynika z transformacji Miasta Olsztyna w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej i związanego z nim dokumentu o nazwie „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”, który został przyjęty uchwałą Nr X/110/15 

w dniu 27 maja 2015 r. 

Aktualizowany dokument pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna” stanowi aktualizację 

wybranych elementów dokumentu bazowego w oparciu o „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”, zwanym dalej „PGN”. Potrzeba opracowania 

PGN wynikła z dążenia Miasta Olsztyna do realizacji założeń, które zostały określone 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, jak również w Dyrektywie CAFE (Clean Air 

for Europe). Dokument ten zawiera szereg zadań ukierunkowanych na gospodarkę 

niskoemisyjną. Pod pojęciem „gospodarka niskoemisyjna” rozumie się taki rodzaj 

gospodarki, która dąży do minimalizacji ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych 

oraz zanieczyszczeń do powietrza. Do jej głównych celów należą zachowania 

ukierunkowane na efektywność energetyczną, produkcję czystej energii, korzystanie 

z odnawialnych źródeł energii, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa 

energetycznego. Swym zakresem obejmuje ona m.in. działania z zakresu 

zrównoważonego transportu, gospodarki odpadami, czy gospodarki wodno-

ściekowej.  

Prognoza Oddziaływania na Środowisko aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, zwanych dalej 

„Założeniami…” ma na celu określenie, czy kierunki i działania, przedstawione 

w aktualizacji przedmiotowego dokumentu w oparciu o opracowany „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” gwarantują bezpieczeństwo środowiska 

przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. 

Ponadto celem Prognozy jest ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania 

aktualizacji „Założeń…” na środowisko wraz z uwzględnieniem możliwych do 

realizacji wariantów tego dokumentu.  

  



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

9 
  

 

1.2.2 Zawartość dokumentu 

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono ocenę aktualnego staniu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna, identyfikację 

potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy oraz określono niezbędne 

działania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania. Ponadto przeprowadzona 

została identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta 

oraz wytyczenia kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy 

realizacji działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji 

„Założeń…”.  

Aktualizacja „Założeń…” została wykonana w oparciu o informacje i uzgodnienia 

uzyskane w trakcie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych, instytucji 

działających na rzecz rozwoju miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Olsztyn. 

 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

10 
  

 

2. Powiązania aktualizacji „Założeń…” z innymi dokumentami 

Dokument zawiera informacje ujęte w dokumentach strategicznych i planistycznych 

na poziomie Unii Europejskiej, szczeblu krajowym, regionalnym oraz poziomie 

miasta. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wspomnianych dokumentów 

poprzez przedstawienie ich głównych celów i kierunków działań w kontekście 

powiązania z celami i zadaniami ujętymi w aktualizacji „Założeń…”.  

2.1 Dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym 

Dla Miasta Olsztyna bazowymi i priorytetowymi dokumentami pozwalającymi 

wykonanie Prognozy są: 

2.1.1 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna jest dokumentem strategicznym, 

który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych 

z obszaru Miasta. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 

Potrzeba przygotowania Planu wynika z Uchwały Rady Miasta Olsztyna nr 

XLI/716/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna. Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” został przyjęty uchwałą Nr X/110/15 

w dniu 27 maja 2015 r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 , tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane 

są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 

krótkoterminowych (PDK). 

Założenia wykorzystane przy opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej to: 

 zakres działań na szczeblu gminy/gmin, 

 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin, 

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, 
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wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków 

azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

w powietrzu, 

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami 

energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym 

uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,  

 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie 

energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne), 

 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych 

energetycznie (np. zamówienia publiczne), 

 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych 

użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi 

stronami, działania edukacyjne), 

 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów 

zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub 

założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza. 

2.1.2 „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu 

na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

zawieszonego PM10 oraz dla strefy miasto Olsztyn, strefy warmińsko-

mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10” 

Dokument jest w trakcie opracowywania. 

2.1.3 „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze 

względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań 

krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10” 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. Celem dokumentu jest osiągnięcie na terenie 

strefy warmińsko-mazurskiej dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pyłu PM10 

i benzo(a)pirenu w powietrzu.  

Zadaniem Planu działań krótkoterminowych, w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), jest zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków 

i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 
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W dokumencie zostały przedstawione kierunki oraz zakres działań 

krótkoterminowych w strefie warmińsko-mazurskiej dla pyły zawieszonego PM10. 

Obejmuje on różne rodzaje działań i sposobów działania w rozróżnieniu na rodzaj 

emisji (liniowa, powierzchniowa lub zorganizowana), jak również podmiot 

odpowiedzialny za realizację zadania. Wskazane są również jednostki kontrolne dla 

poszczególnych działań.  

2.1.4 „Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Olsztyn 

„Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 

benzo(α)pirenu w strefie miasto Olsztyn” jest dokumentem stworzonym w celu 

określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości 

docelowej substancji – w tym wypadku benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

w powietrzu. Identyfikacja przyczyn ponadnormatywnych stężeń B(α)P oraz 

rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji umożliwiła przygotowanie 

odpowiednich działań. 

Konieczność wykonania Programu wynika z Rocznej Oceny Jakości Powietrza 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim za rok 2011, wykonanej przez WIOŚ 

w Olsztynie, który zakwalifikował do klasy C strefę miasto Olsztyn ze względu na 

przekroczenie średniego rocznego poziomu docelowego benzo(α)pirenu. 

Niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna jest główną 

przyczyną emisji benzo(α)pirenu w powietrzu. Najwięcej tych substancji emitują 

paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte kominki. Spalanie węgla 

kamiennego i spalanie drewna (czyli bardzo powszechnego biopaliwa) powoduje 

większą emisję, niż spalaniu tych samych substancji w energetyce przemysłowej 

(pełne spalanie) lub przy ogrzewaniu indywidualnym wykorzystującym jako paliwo 

gaz. 

W celu ograniczenia stężeń B(a)P w Olsztynie zaproponowano następujące działania 

naprawcze: 

 ograniczenie emisji komunalno-bytowej. Realizacja działań związanych 

z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych - redukcja 

50% emisji powierzchniowej w strefie miasto Olsztyn; efekt taki można 

osiągnąć przez wymianę sposobu ogrzewania w 310 tys. m2 w lokalach 

opalanych paliwami stałymi (węglem oraz drewnem) na ogrzewanie 

bezemisyjne (podłączenie do sieci cieplnej lub elektryczne) albo 

niskoemisyjne, takie jak zastosowanie pieców gazowych, 

 zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ograniczenia 

emisji komunalno-bytowej – zapisy dotyczące układu zabudowy 

zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, 

zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustaleniu sposobu 

zaopatrzenia w ciepło, 
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 edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii edukacyjnych 

uświadamiających społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych 

z emisją B(α)P podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) 

w paleniskach domowych o niskiej sprawności, 

 wprowadzenie odpowiednich zapisów do Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Olsztyn, ustanawiające selektywne zbieranie 

w Gminie pozostałości roślinnych, co skutkowało będzie zakazem ich spalania 

na terenie ogrodów działkowych i posesji. 

2.1.5 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln 

pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr IV/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. 

Głównym celem ujętym w Programie jest wskazanie kierunków i działań, których 

konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do 

dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących 

norm. W dokumencie wskazano kierunki działań mające na celu zapobieganie 

powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych. Zakres Programu obejmuje 

wszystkie odcinki dróg wojewódzkich i krajowych na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, 

w otoczeniu których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

wyrażonych wskaźnikami LDWN (długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem 

pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy) i LN (długookresowy średni poziom dźwięku 

A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku).  

2.1.6 „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXX/582/13 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r.  

W Planie zostały ujęte następujące elementy: 

 opis istniejącej sieci połączeń komunikacyjnych – drogowych i kolejowych, 

 analiza i badania ankietowe potrzeb przewozowych mieszkańców 

województwa oraz badania napełnieni wraz z prezentacją i oceną ich 

wyników, przy uwzględnieniu czynników takich jak: 
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o demografia, 

o potencjały ruchotwórcze, 

o ruchliwość mieszkańców oraz struktura podróży w oparciu o motywację 

podróży, 

o podział zadań przewozowych, 

o średnia odległość podróży i czasu podróży, 

o dostępność obszarowa, czasowa i dla osób o ograniczonej mobilności, 

o prędkość komunikacyjna,  

o niezawodność i punktualność; 

 określenie i wskazanie strategicznych miejsc – kluczowych węzłów 

przesiadkowych, 

 określenie docelowych prognoz zapotrzebowania na drogowe i kolejowe 

pasażerskie przewozy wojewódzkie, 

 określenie sieci połączeń do objęcia użytecznością publiczną, 

 wskazanie kierunków dalszego rozwijania lub ograniczania infrastruktury 

drogowej i kolejowej do roku 2025, 

 omówienie wpływu transportu na środowisko.  

2.1.7 „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 (RPO WiM) został zatwierdzony przez Komisję Europejską dn. 12 lutego 

2015 r.  

Program ten jest dwufunduszowy: oznacza to, że środki na realizację priorytetów 

inwestycyjnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jednakże na poszczególny 

priorytet przewidziane jest finansowanie z jednego źródła, co usprawni podział 

środków. Całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację założeń RPO 

WiM 2014-2020 wyniesie 1 728 272 095 euro, z czego 72% środków pochodzi 

z EFRR, a 28% z EFS.  

RPO WiM będzie realizował cele unijnej strategii oraz zapisy ujęte w Umowie 

Partnerstwa poprzez wsparcie przedsięwzięć odnoszących się do poszczególnych 

osi priorytetowych:  

o Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, 

o Kadry dla gospodarki, 

o Cyfrowy region, 

o Efektywność energetyczna, 

o Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, 

o Kultura i dziedzictwo, 

o Infrastruktura transportowa, 
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o Obszary wymagające rewitalizacji, 

o Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, 

o Regionalny rynek pracy, 

o Włączenie społeczne, 

o Pomoc techniczna.  

Cele priorytetu inwestycyjnego efektywność energetyczna: 

 zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 

energetycznym regionu, 

 zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, 

 zwiększona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej, 

 zwiększone wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji, 

 poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach województwa 

i ich obszarach funkcjonalnych. 

2.1.8 „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” 

Dokument powstał w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i jest trzecim już etapem 

planowania strategicznego zapoczątkowanego w 1999 r. przez władze regionu. 

Strategia jest podstawą programową kolejnych regionalnych programów 

operacyjnych dla Warmii i Mazur oraz inspiracją dla działań lobbingowych 

w instytucjach krajowych zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz 

krajowymi środkami finansowymi celem osiągnięcia części, leżących poza zasięgiem 

poziomu regionalnego, celów rozwojowych województwa. 

Jako cel główny przyjęto: spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii 

i Mazur z regionami Europy. Sformułowane zostały także 4 cele strategiczne: 

o Cel strategiczny 1: wzrost konkurencyjności gospodarki, 

o Cel strategiczny 2: wzrost aktywności społecznej, 

o Cel strategiczny 3: wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych, 

o Cel strategiczny 4: nowoczesna infrastruktura rozwoju. 

Cel strategiczny 4 realizowany będzie przez trzy cele operacyjne, spójne 

z działaniami określonymi w PGN dla Miasta Olsztyna. Są to: 

 zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej 

spójności, 

 dostosowana do potrzeb sieci nośników energii, 

 poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego. 
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2.1.9 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Olsztyna” 

Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie Nr LXII/724/2010, 

w dniu 26 maja 2010 r.  

Studium stanowi część składową polityki przestrzennej miasta, zawierające 

priorytetowe kierunki rozwoju przestrzenno - funkcjonalnego. Do głównych zadań 

należy realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

z zagwarantowaniem zaspokojenia potrzeb bytowych, ekonomicznych, społecznych 

i kulturowych z zachowaniem równowagi przyrodniczej.  

Studium akceptuje następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 

 wskazanie terenów objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów, 

 weryfikacja ustaleń dla terenów objętych tą formą ochrony przyrody, 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, 

 wskazania i charakterystyka obszarów wymagających przekształceń, 

rehabilitacji, rekultywacji, 

 wskazanie obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 200 m2, terenów projektowanych i cmentarzy, 

 wskazania odpowiednich standardów i infrastruktury towarzyszącej oraz 

obszarów przestrzeni publicznej, 

 wskazania i charakterystyka obszarów problemowych. 

2.1.10 Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna” 

Strategia miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów 
lokalnych: 

 Miasta Olsztyna, 

 Gminy Barczewo, 

 Gminy Dywity, 

 Gminy Gietrzwałd, 

 Gminy Jonkowo, 

 Gminy Purda, 

 Gminy Stawiguda, 

 Powiatu Olsztyńskiego 

na wyzwania, jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa budżetu UE na lata 

2014-2020. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn wraz 

z całym obszarem funkcjonalnym stał się nie tylko nowoczesnym miastem 

wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, ale żeby konkurował 

z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągał 
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nowych mieszkańców. Koncentracja na wybranych zagadnieniach, których realizacja 

finansowana będzie w ramach środków z instrumentu ZIT, sprawiłaby, że Strategia 

nie spełniałaby w pełni swojej funkcji. Dlatego też postanowiono przygotować 

dokument obejmujący kompleksowo zagadnienia i problemy mające wpływ na rozwój 

Olsztyna i jego obszaru aglomeracyjnego. 

Strategia łączy funkcję strategiczną oraz operacyjną. Składa się z syntetycznej 

diagnozy wraz z planem strategicznym, wyznaczające ogólne ramy założeń jej 

realizacji. Uszczegółowieniem wybranych priorytetów oraz częścią o charakterze 

operacyjnym jest rozdział opisujący zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) na 

obszarze MOF Olsztyna. Fragment ten pełni funkcję tzw. Strategii ZIT i został 

przygotowany w duchu dokumentu Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Polsce, adresowanego głównie do ośrodków wojewódzkich. 

2.1.11 Projekt „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego 

Śródmieścia Olsztyna” 

Głównym celem Programu jest wzrost atrakcyjności Śródmieścia jako znaczący 

czynnik wzrostu jakości życia w Olsztynie. Tak sformułowany cel główny podkreśla 

wagę kierunków zmian w przestrzeni Śródmieścia Olsztyna dla wszystkich 

mieszkańców miasta (aspekt lokalny) i jednocześnie wpisuje się w Krajową Politykę 

Miejską, w której przekształcenia śródmieść wskazywane są jako jeden ze 

znaczących czynników decydujących o konkurencyjności miast (aspekt 

ponadlokalny). 

Do celów strategicznych Projektu należą: 

 atrakcyjne ciągi przestrzeni publicznych, 

 efektywne zagospodarowanie Śródmieścia wykorzystujące istniejącą 

infrastrukturę – reurbanizacja, 

 zieleń istotnym czynnikiem kształtującym charakter Śródmieścia. 

Cele operacyjne, służące realizacji celów strategicznych to: 

 uspokojony ruch samochodowy w Śródmieściu, 

 Śródmieście połączone z Zatorzem – likwidacja barier, 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia. 

2.1.12 „Program Ekoenergetycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

Program został przyjęty uchwałą nr XXXII/463/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 28 czerwca 2005 r.  

Do zasadniczych celów Programu można zaliczyć: 

 ocenę sytuacji ekoenergetycznej województwa, 
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 identyfikację barier ograniczających wykorzystanie potencjału OZE w regionie, 

 określenie potencjalnych możliwości rozwoju ekoenergetyki w regionie, 

 wskazanie możliwości finansowania inwestycji ekoenergetycznych, 

 określenie kosztów realizacji programu ekoenergetycznego. 

2.1.13 „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

uchwałą NR XVIII/333/12 w dniu 19 czerwca 2012 r.  

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011- 

2016 stanowi realizację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej 

niektóre dyrektywy, jak również ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 21 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.).  

Celem  założonym przez plan gospodarki odpadami dla województwa jest przede 

wszystkim realizacja założeń zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 

oraz unijnych i krajowych przepisów. 

2.1.14 „Strategia rozwoju miasta Olsztyn 2020" 

Dokument przyjęty został przez Radę Miasta Olsztyna uchwałą Nr XLV/752/2013 

dnia 30 października 2013 r. uchylający poprzednią Strategię rozwoju Miasta na lata 

2006-2020. 

Strategia na lata 2006-2020, obowiązująca obecnie, obrazowała następujące cele: 

1. Rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem ładu przestrzennego 

i ekologicznego: 

 efektywne wykorzystanie zasobów rozwojowych, 

 wykorzystanie przestrzennych walorów lokalizacyjnych Olsztyna, 

 efektywne gospodarowanie dostępnymi terenami i pozyskiwanie 

nowych,  

 budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej  w osiedlach, 

 ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego zgodnie 

z zasadami ekorozwoju, 

monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego. 

 

2. Wzrost zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz budowa społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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Strategia obrazuje zarys rozwoju miasta, dla stworzenia nowoczesnej aglomeracji 

poprzez rozwój techniczny, społeczny, kulturowy z jednoczesnym zachowaniem 

równowagi ekologicznej, poprawą stanu środowiska przyrodniczego. 

2.1.14 Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 

Obowiązek opracowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska wynika  

z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 

nr 62 poz. 627 z późn. zm.). 

Główne cele i priorytety programu: 

 intensyfikacja rynku na rzecz ochrony środowiska, 

 ekspansja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej do zrealizowania 

celów Programu Ochrony Środowiska, 

 przyrost udziału społeczeństwa w dziedzinach działających na rzecz ochrony 

środowiska, 

 rozwój systemu ekozarządzania, 

 dynamizacja badań i postęp techniczny w dziedzinie ochrony środowiska, 

 wzrost odpowiedzialności za szkody w środowisku, 

 wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

2.2 Dokumenty na poziomie krajowym i unijnym związane 

z planowaniem energetycznym 

2.2.1  Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu 

Strategia UE dot. adaptacji do zmian klimatu została opublikowana przez Komisję 

Europejską 16 kwietnia 2013 roku. Dokument zawiera wytyczne dla krajów 

członkowskich pomocne w tworzeniu ich krajowych strategii, a także główne cele 

i kierunki dla działań dostosowawczych, które powinny być podejmowane przez 

poszczególne państwa UE. Ustanawia także system wymiany informacji 

i doświadczeń pomiędzy krajami Unii w zakresie adaptacji. Działania adaptacyjne 

mają przygotować państwa do radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, takich jak np. powodzie czy susze m.in. poprzez budowę odpowiedniej 

infrastruktury, np. przeciwpowodziowej.  

Strategia zwraca uwagę m.in. na konieczność podjęcia działań adaptacyjnych, 

przede wszystkim w miastach, jako obszarach o szczególnej wrażliwości na zmiany 

klimatu. Dokument zawiera także postulaty dotyczące zaangażowania środków UE, 

w tym środków strukturalnych, w finansowanie działań adaptacyjnych. 
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2.2.2 Strategia „Europa 2020” 

Dokument ten określa drogę Unii Europejskiej na lata 2011-2020 w kierunku 

inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. 

Równoległa praca nad tymi priorytetami ma za zadanie wspomóc państwa 

członkowskie UE w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności 

i spójności społecznej. UE wyznaczyła konkretny plan obejmujący pięć celów – 

w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian 

klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów 

wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne 

działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację 

strategii. Jednym z priorytetów tej strategii jest zrównoważony rozwój, co oznacza 

m.in.:  

 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie 

korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,  

 ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

i zapobieganie utracie bioróżnorodności,  

 wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,  

 pomaganie społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.  

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:  

 ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 

poziomu z 1990 r.;  

 zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym 

zużyciu energii (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 

15%),  

 dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.  

Wyżej wymienione cele potocznie zwane są pakietem „3x20”. Działania związane 

z realizacją ambitnych celów pakietu oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na 

jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie lokalne władze miast, w których żyje 

75% mieszkańców Unii, i w których konsumuje się 80% energii przekładającej się na 

emisję gazów cieplarnianych, stoją przed największymi wyzwaniami, ale mogą też 

najwięcej zmienić. Władze lokalne, mogą odnieść największe sukcesy, korzystając 

ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez 

przyjmowanie długoterminowych i średnioterminowych planów działań i ich aktywną 

realizację. 

2.2.3 Dyrektywa CAFE 

Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu 

zawieszonego PM2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej 
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i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość docelowa 

średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 25 μg/m3 obowiązuje od 

1 stycznia 2010 r. Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia pyłu 

zawieszonego PM2,5 jest zdefiniowana w dwóch fazach. W fazie I zakłada się 

obowiązywanie poziomu 25 μg/m3 od 1 stycznia 2015 r., natomiast w okresie od dnia 

wejścia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. będzie miał zastosowanie stopniowo 

malejący margines tolerancji. W fazie II, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. 

wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości dopuszczalnej średniorocznego 

stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 20 μg/m3. 

18 grudnia 2013 r. przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, aktualizujący 

istniejące przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, 

elektrowni i rolnictwa w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz 

środowisko. 

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów: 

 nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki 

służące zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej 

i nowe cele w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet 

zawiera również środki uzupełniające mające na celu ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza, poprawę jakości powietrza w miastach, 

wspieranie badań i innowacji i promowanie współpracy międzynarodowej, 

 dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi 

krajowymi poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń, 

 wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie 

zanieczyszczeń powodowanych przez średniej wielkości instalacje 

energetycznego spalania (indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych 

lub dużych budynków i małych zakładów przemysłowych). 

Szacuje się, że do 2030 r., w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem 

postępowania, pakiet dotyczący czystego powietrza pozwoli na uniknięcie 58 000 

przedwczesnych zgonów, uchroni 123 000 km2 ekosystemów przed 

zanieczyszczeniem azotem, 56 000 km2 obszarów chronionych Natura 2000 przed 

zanieczyszczeniem azotem, 19 000 km2 ekosystemów leśnych przed 

zakwaszeniem. 

W kwietniu 2012 roku znowelizowana została ustawa Prawo ochrony środowiska. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 460), wdraża do polskiego prawa 

zapisy Dyrektywy CAFE. 
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Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 

poz. 627 z późn. zm.). 

W myśl art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega na 

„zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego 

zapewniania artykuł ten wymienia: 

 utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane, 

 zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

2.2.4 „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” 

Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. Dokument 

ten stanowi załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 202/2009. Obowiązujący 

dokument odnosi się do zadań i celów nałożonych przez Europejską Politykę 

Energetyczną z uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych, posiadanych 

zasobów energetycznych oraz warunki i technologie przesyłu i wytwarzania energii 

przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele polityki energetycznej Polski: 

 przyrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 postęp w zakresie wzrostu efektywności energetycznej, 

 zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

 ekspansja konkurencyjnych rynków paliw i energii. 

2.2.5 „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej” 

W związku z obowiązkiem raportowania Komisji Europejskiej sprawozdań 

z wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, jak 

również na podstawie obowiązku nałożonego na Ministra właściwego do spraw 

gospodarki wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.), Minister ten 

co 3 lata, do 15 maja danego roku sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie 
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Ministrów krajowy plan działań dotyczących efektywności energetycznej na okres do 

dnia 31 grudnia 2016 r.  

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Krajowy Plan Działań dotyczących 

efektywności energetycznej dla Polski 2014. Jest to trzeci z kolei plan. 

W dokumencie zostały opisane planowane środki poprawy efektywności 

energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, które są niezbędne do 

realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na rok 

2016. Ponad to określa on środki mające przyczynić się do osiągnięcia ogólnego 

celu w zakresie efektywności energetycznej poprzez co rozumie się uzyskanie 20% 

redukcji oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej do 

2020 r.  

Obecnie obowiązujący Plan wykorzystuje informacje i dane dotyczące poprawy 

efektywności energetycznej zawarte w dwóch poprzednich krajowych planach.  

Główne założenia na których opiera się obecny Plan to: 

 ukierunkowanie polityki na wzrost efektywności energetycznej gospodarki 

poprzez swa kontynuacje będzie prowadzić do obniżenia jej 

energochłonności, 

 oparcie planowanych działań w możliwie maksymalnym stopniu na 

mechanizmach rynkowych, możliwie minimalnie wykorzystujących 

finansowanie budżetowe, 

 realizacja celów wg zasady najmniejszych kosztów tj. z wykorzystaniem m.in. 

już istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej, 

 wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności 

energetycznej.  

2.2.6 „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” 

Rada Ministrów 7 grudnia 2010 r. przyjęła dokument pn.: „Krajowy plan działań 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (w skrócie KPD OZE). Został on 

opracowany na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską 

(decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat 

krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy 

dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i stanowi realizację 

zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

KPD OZE w zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergetyki, przewiduje przede 

wszystkim rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. Zakłada jednak 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

24 
  

 

zwiększony wzrost ilości małych elektrowni wodnych. Natomiast w zakresie rozwoju 

OZE w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa, przewiduje utrzymanie dotychczasowej 

struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii słonecznej. 

KPD OZE powtarza prognozy mówiące, że do 2020 r. spadnie zużycie węgla. 

Pozostałe nośniki zanotują wzrost: produkty naftowe o 11%, gaz ziemny także 

o 11%, energia odnawialna o 40,5%, a zapotrzebowanie na energię elektryczną 

o 17,9%. Prognozuje się również 30% wzrost zużycia ciepła sieciowego i 33% wzrost 

zużycia pozostałych paliw. Cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. wynosi 15% oraz 10% 

udziału energii odnawialnej w transporcie. 

2.2.7 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 

2020 r.” 

Głównym zadaniem strategii jest integracja polityki środowiskowej z polityką 

energetyczną. Wyznacza ona następujące cele rozwojowe i kierunki interwencji: 

 zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

 zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię, 

 poprawę stanu środowiska, 

 główne kierunki interwencji i zadania w obszarze energetyki i środowiska.  

2.2.8 „Polityka klimatyczna Polski” 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 04.11.2003 roku., którego założeniem 

jest łagodzenie zmian klimatu w myśl równoważonego rozwoju oraz oparciu 

o integralną politykę ekologiczna państwa. 

Główne priorytety celu strategicznego dokumentu: 

 ochrona klimatu globalnego poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego 

rozwoju, 

 racjonalne wykorzystanie energii, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 praktyczne wykorzystanie surowców oraz racjonalne zagospodarowanie 

odpadów. 

Głównym aspektem do realizacji poprzez wdrożenie polityki klimatycznej jest 

redukcja gazów cieplarnianych z energetyki, sektora przemysłu, rolnictwa, transportu 

oraz leśnictwa. Każde działania prowadzone przez sektory gospodarcze powinny być 

zgodne z polityką ekologiczną, zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapewniać 

minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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2.2.9 „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 

roku 2016” 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 

poz. 627 z późn. zm.) stanowi, że wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej 

państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą na kolejne 4 lata.  

Do głównych kierunków Polityki należą: 

 wdrożenie i uwzględnienie aspektów ochrony środowiska w sektorach 

gospodarki, 

 aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, 

 zarządzanie środowiskowe, 

 wprowadzić udział społeczeństwa w dziedzinach na rzecz ochrony 

środowiska, 

 postęp w rozwoju badań i techniki, 

 odpowiedzialność za szkody w środowisku, 

 wymiar ekologiczny w planowaniu przestrzennym, 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

 poprawa jakości powietrza, 

 aspekt gospodarki odpadami. 

2.2.10 „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami”  

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 stanowi aktualizację Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010), który został przyjęty uchwałą Nr 233 Rady 

Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). 

Plan dotyczy wszystkich typów odpadów powstających na terenie kraju 

z uwzględnieniem szczególnie odpadów komunalnych, niebezpiecznych, odpadów 

opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych. Ponadto zawiera działania 

zapobiegania powstawania odpadów oraz strategię składowania. 

Główne cele w gospodarce odpadami: 

 system gospodarki zgodny z zasada zrównoważonego rozwoju, 

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

 wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, 

 postęp w technologiach ponownego odzysku odpadów, 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów 

od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB. 

Dla każdego typu odpadów zostały przedstawione odrębne cele, w szczególności 

zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, możliwości recyklingu i odzysku. 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

26 
  

 

Osiągniecie zamierzonych celów uzależnione jest od czynników, takich jak wzrost 

gospodarczy ,wdrożenie przez przedsiębiorców technik BAT oraz właściwa edukacja 

ekologiczna. 

2.2.11 „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” 

Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju jest koncentracja działań podmiotów publicznych 

w wybranych obszarach tematycznych i na wyodrębnionych terytoriach. 

W odniesieniu do diagnozy sytuacji, uwarunkowań oraz trendów rozwojowych 

sformułowano sześć wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030.  

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 

w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się  czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne 

i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa. 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
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3. Metodyka sporządzania prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami, które zostały określone 

w ustawie OOŚ. Analizę oraz ocenę przewidywanych oddziaływań wykonano 

w oparciu o: 

 ocenę zgodności głównych celów (założeń) opartą na analizie zgodności 

ewaluowanego dokumentu z kryteriami zawartymi w obowiązujących 

krajowych i międzynarodowych dokumentach oraz przepisach, 

 identyfikację i ocenę skutków oddziaływań zaproponowanych kierunków 

i działań, 

 określenie negatywnych i niekorzystnych skutków oddziaływania oraz 

sposobu ich eliminacji bądź możliwości ich uniknięcia, 

 ocenę potencjalnych źródeł konfliktu.  

W trakcie opracowywania prognozy oparto się na doświadczeniach autorów oraz 

metodach prognostycznych. Miały one na celu identyfikacje potencjalnych 

i rzeczywistych zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku 

z przewidywanymi w aktualizacji „Założeń….” Działaniami oraz późniejszymi 

wykorzystaniem powstałych obiektów czy infrastruktury technicznej.  

Przy identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych kierunków zadań 

ujętych w aktualizacji „Założeń…” posłużono się metodą macierzy interakcji do 

określania analizy wpływu działań na poszczególne komponenty środowiska.  

Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów środowiska: 

 wody podziemne i powierzchniowe, 

 powietrze atmosferyczne, 

 klimat akustyczny, 

 odpady, 

 promieniowanie elektromagnetyczne, 

 środowisko przyrodnicze, 

 glebę, 

 krajobraz, 

 kopaliny, 

 rzeźbę terenu, 

 zabytki. 

Następnie ustalono, czy realizacja założonych celów i zadań będzie powodować 

oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótkoterminowe, długoterminowe, 

stałe czy chwilowe, pomiędzy działaniem, a danym elementem środowiska. 

Określono czy oddziaływanie to może być niekorzystne (-), korzystne (+) czy nie 
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będzie powodowa żadnego oddziaływania (0). Czasami oddziaływanie w zależności 

od aspektu jaki się rozważa może mieć równocześnie niekorzystny lub korzystny lub 

obojętny (-/+,0) wpływ na dany element środowiska. Z uwagi na brak szczegółów, co 

do sposobu realizacji poszczególnych zadań przyjętych w PGN w Prognozie 

zidentyfikowano tylko kierunki tych oddziaływań. Należy zaznaczyć, że w Prognozie 

nie podjęto się oceny działań, które zgodnie z przepisami prawa wymagają 

przeprowadzenia osobnej procedury oddziaływania na środowisko (zaznaczone *). 

Tabele zawierające analizę ww. oddziaływań, jak również ogólne omówienie wyników 

oceny tych oddziaływań, przedstawiono w punkcie 6. 
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4. Ocena stanu środowiska w Olsztynie 

4.1.1 Warunki klimatyczne 

Miasto Olsztyn stanowi wydzieloną strefę, dla której przeprowadza się ocenę jakości 

powietrza. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wyznaczonych jest 

9 takich stref, w których dokonuje się oceny. Podział na strefy został zawarty 

w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref. 

Klimat Olsztyna cechuje się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody, co 

wynika z przemieszczania się frontów atmosferycznych oraz zmienności mas 

powietrza. Olsztyn należy do mazurskiej dzielnicy klimatycznej – najchłodniejszej 

w nizinnej części Polski. Klimat uwarunkowany jest przede wszystkim przez lokalne 

elementy środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora). 

Okres wegetacyjny dla rejonu Olsztyna wynosi około 200 dni.  

Średnia roczna temperatura w rejonie Olsztyna wynosi około 7,2°C (najniższe 

w styczniu i lutym, a najwyższe – w czerwcu, lipcu i sierpniu). Średnia liczba dni 

gorących - powyżej 25°C - wynosi 26, natomiast średnia liczba dni mroźnych - 

poniżej 0°C - wynosi około 50. 

Roczne sumy opadów wynoszą około 600 mm (największe w lipcu, a najmniejsze od 

stycznia do kwietnia). Dni z opadem jest około 160 w roku. Pokrywa śnieżna 

utrzymuje się średnio około 83 dni w roku.  

Przeważają wiatry z kierunku południowo – zachodniego (około 18%) oraz wiatry 

z kierunku zachodniego (około 13%), natomiast z pozostałych kierunków częstość 

wiania wiatrów wynosi średnio około 7-10%. Przeważają wiatry słabe i o średniej 

prędkości. 

4.1.2 Powietrze atmosferyczne 

Dla województwa warmińsko-mazurskiego wyodrębniono 9 stref, dla których 

przeprowadza się ocenę jakości powietrza, jednakże miasto Olsztyn stanowi odrębną 

wydzieloną strefę. Monitoring jakości powietrza przeprowadza Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska. W każdej strefie przeprowadzono ocenę jakości powietrza 

uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

3.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., 

nr 47, poz. 281) i w dyrektywie 2008/50/WE.  

Na stacji pomiarowej w Olsztynie wykonywane są pomiary: 

 SO2,  

 NO/NO2/NOx,  



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

30 
  

 

 CO,  

 pyłu PM10, 

 pyłu PM2.5, 

 benzenu 

 O3 , 

 meteorologiczne. 

Na podstawie analizy wyników wykonywanych pomiarów w 2013 r. w województwie 

warmińsko-mazurskim we wszystkich 9 strefach zaobserwowano przekroczenie 

poziomu dopuszczalnego choćby jednej  substancji, przez co 9 stref zakwalifikowano 

do klasy C.  

Na terenie Olsztyna dochodzi do przekroczenia stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu 

i w 2013 r. wyniosło 2,5 ng/m3 gdzie poziom docelowy dla  benzo(a)pirenu w pyle 

PM10 wynosi 1 ng/m3. Ze względu na przekroczenie tej substancji miasto Olsztyn 

zakwalifikowano dla klasy C.  

Do przyczyny występowania przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 można zaliczyć : 

 wzmożoną emisję zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowana 

niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w okresie zimowym, 

 emisje ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw 

(kotły, piece przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi, 

 emisję ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych 

(węgiel, drewno) na cele komunalne i bytowe, 

 spalanie słabej jakości materiału grzewczego w mało wydajnych piecach 

(gospodarstwa indywidualne), 

 niekorzystne warunki klimatyczne (meteorologiczne). 

4.1.3 Klimat akustyczny 

Doraźnym problemem w miejskim środowisku jest uciążliwy klimat akustyczny, 

spowodowany nadmiernym ruchem komunikacyjnym.  Z roku na rok obserwowany 

jest przyrost pojazdów komunikacyjnych co przyczynia się do negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

W 2010 r. został opracowany program „Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Olsztyna", którego głównym celem i kierunkiem jest doprowadzenie poziomu 

hałasu do poziomu dopuszczalnego, szczególnie na tych obszarach, na których 

obserwowane są przekroczenia od obowiązujących norm. W 2014 dokonano 

aktualizacji mapy akustycznej Olsztyna. Konieczność ta wynikała ze zmiany 

obowiązujących przepisów odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu, będących 
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konsekwencją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniającego Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku. Obecnie Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) ustala nowe 

normy dla hałasu komunikacyjnego. 

Na nadmierny hałas wpływa ruch komunikacyjny uzależniony: 

 natężenia ruchu, 

 klasy drogi, 

 rodzaju drogi, 

 części aglomeracji. 

Poza hałasem komunikacyjnym na obszarze miasta Olsztyna obserwujemy również 

hałas przemysłowy. Jest on spowodowany oddziaływaniem zakładów 

przemysłowych. 

4.1.4 Wody powierzchniowe 

Głównymi ciekami powierzchniowymi tworzącymi system hydrologiczny na terenie 

Olsztyna są: 

 rzeka Łyna,  

 rzeka Wadąg, 

 rzeka Kortówka, 

 liczne zbiorniki wodne. 

Zasoby wód powierzchniowych Olsztyna w postaci zbiorników wodnych to 11 jezior 

oraz ponad 200 drobnych zbiorników wodnych. Większość wód jezior nie została 

objęta Systemem państwowego Monitoringu Środowiska, dlatego brak jest 

aktualnych informacji o stanie czystości tych wód. Na terenie miasta występuje 

również ponad 200 drobnych zbiorników wodnych. 

Monitoring rzek: Wardąg i Kortówka wykazały I klasę elementów 

hydromorfologicznych.  Większość badanych i analizowanych wskaźników 

fizykochemicznych odpowiadała I klasie jakości wód. Jedyne przekroczenia zostały 

zaobserwowane: 

 Kortówka:  Azot Kjeldahla, BZT5 oraz fosforany - wskazywały na II klasę. 

 Wardąg: Azot Kjeldahla oraz ogólny węgiel organiczny, wskazały granicę 

normy II klasy. 

Na podstawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-

2014 z perspektywą do roku 2018” na podstawie  opracowań „Jeziora Olsztyna, stan 

troficzny, zagrożenia”, Olsztyn 2005, „Ptaki Olsztyna” Olsztyn 2006, zaobserwowano, 
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że jeziora w obrębie Olsztyna wskazują na średnią odporność na degradację oraz 

zaliczają się do II i III klasy jakości. 

4.1.5 Wody podziemne 

Olsztyn z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców, położony jest w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn i w całości zlokalizowany jest 

w jego obszarze ochronnym. Obszar ochronny obejmuje w całości, jednak obszary 

o zaostrzonych rygorach przeważają przestrzennie w jego części zachodniej. Miasto 

posiada korzystne warunki naturalne zaopatrzenia w wodę wykorzystując do tego 

celu trzy ujęcia: „Wadąg” (Karolin), „Zachód” i „Kortowo-Stary Dwór”. Stężenia 

głównych składników wód podziemnych mieszczą się w dopuszczalnych normach 

stężeń dla wód do picia. Jedynie związki żelaza i manganu, które stanowią naturalny 

składnik wód podziemnych, wykazują przekroczenia  dopuszczalnego stężenia dla 

wód do spożycia przez ludzi. 

4.1.6 Krajobraz i powierzchnia ziemi  

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta dostosowała się historycznie do 

naturalnych warunków ukształtowanych doliną rzeki Łyny dzielącą miasto wzdłuż osi 

północ – południe na dwie względnie równe powierzchniowo części. Dolina rzeki 

Łyny stanowi zróżnicowanie formy na trasie swego przebiegu przez Miasto. 

Na terenach zainwestowania miejskiego naturalna rzeźba terenu jest zwykle 

zmieniona działalnością ludzką, przeważnie poprzez tarasowanie form wypukłych 

i zasypywanie obniżeń. Kilkumetrowej grubości nasypy antropogeniczne wypełniają 

dawniej bagienne obniżenia w dolinie Łyny na odcinku śródmiejskim. 

Powierzchnia  terenu miasta Olsztyn została ukształtowana przez różnorodną, młodo 

glacjalną rzeźbę, a tym samym przez lądolód z ostatniego zlodowacenia. 

Obszar Miasta jest bardzo zróżnicowany geomorfologicznie i hydrogeologicznie co 

wynika z położenia Miasta w paśmie moren czołowych ostatniego zlodowacenia. 

Charakteryzuje się on znaczną falistością (kemy, pagórki morenowe) oraz formami 

wklęsłymi w postaci dolin rzecznych i wyrobiskowych zagłębień polodowcowych. 

Najwyżej położonym terenem są rejon osiedla Dajtki (ok. 140 m. n. p. m.) oraz 

osiedla Mazurskie, Jaroty i Pieczewo (ok. 150 m. n. p. m.). Najniżej położonym 

obszarem jest dolina rzeki Łyny (ok. 100 m. n. p. m.), która w okolicy Redykajn 

osiąga poziom 88 m. n. p. m. Zróżnicowana wysokość względna rzeźby terenu 

miasta Olsztyna stanowi jej niewątpliwy walor krajobrazowy wymagających 

uwzględnienia w gospodarce terenami. 

Większa ilość gleb na terenie Olsztyna została przekształcona w wyniku działań 

antropogenicznych. Jedynie na obrzeżach miasta możemy zaobserwować nie 

zmienione warunki glebowe. Na krańcach wschodnich oraz południowych 
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przeważają gleby kompleksów pszennych, natomiast na krańcach zachodnich gleby 

kompleksów żytnich. Użytki zielone możemy zaobserwować na pojezierzach oraz 

torfowiskach.  

Monitoring jakości gleb na podstawie  „Raport o stanie środowiska województwa 

warmińsko – mazurskiego w 2012 roku”, w zakresie danych dotyczących stanu 

i jakości gleb na terenie powiatu olsztyńskiego (do którego obszarowo należy 

Olsztyn), wykazał, że: 

 ok. 45% gleb wykazuje  nadmierne zakwaszenie,  

 badane gleby cechowała wysoka  i bardzo wysoka zasobność w przyswajane 

formy fosforu, potasu i magnezu, 

 gleba powinna stanowić przedmiot szczególnej ochrony, a rozmiary i kierunki 

zmian zachodzących w środowisku glebowym powinny być poddawane 

stałemu monitorowaniu, 

 analiza zasobności gleb w składniki mineralne i znajomość odczynu gleb 

pozwala dostosować nawożenie do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin  

i tym samym ograniczać nadmierne stosowanie nawozów. 

4.1.7 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego naturalnego jest: Słońce, jądro 

Ziemi, przestrzeń kosmiczna oraz wyładowania atmosferyczne. Poza naturalnym 

istnieje również promieniowanie emitujące z urządzeń elektrycznych. Postęp 

technologiczny przyczynił się do wzrostu negatywnego oddziaływania 

promieniowania antropogenicznego. 

Głównymi źródła promieniowania elektromagnetycznego na terenie Olsztyna to:  

 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV, 400 kV 

wraz ze stacjami GPZ WN/Sn,  

 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.  

 nadajniki naziemnej telewizji cyfrowej.  

4.1.8 Środowisko przyrodnicze 

Wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego sprawiły, iż tereny, na których 

zlokalizowano Olsztyn, znalazły się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone 

Płuca Polski”. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2009 r. wynosiła 

w Olsztynie 501,8 ha i stanowiła 5,7% powierzchni miasta. Na terenie tym 

znajdowały się  2  rezerwaty,  obszary chronionego krajobrazu oraz 17 pomników 

przyrody. Rezerwaty te, jak już wcześniej wspomniano, znajdują się na terenie Lasu 

Miejskiego w Olsztynie. Pomniki przyrody natomiast rozmieszczone się w różnych 

miejscach na terenie Olsztyna, jednak najwięcej usytuowanych jest na terenie 

osiedla Kortowo. 
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Do środowiska przyrodniczego należy zaliczyć takie elementy jak: zwierzęta i rośliny 

i różnorodność biologiczną. 

4.1.9 Zabytki 

W gminnej ewidencji zabytków znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

zlokalizowane w granicach i poza wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej, 

objęte ochroną w ramach wpisu do miejskiej ewidencji zabytków, a następnie objęte 

ochroną w planach miejscowych.  

Na terenie Olsztyna wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

 Strefa A – pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszary szczególnie 

wartościowe o dobrze zachowanej historycznej strukturze urbanistyczno-

architektonicznej, do bezwzględnego zachowania i rewaloryzacji, 

 Strefa B – częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszary 

przemieszanej zabudowy, z ubytkami struktury przestrzennej, podlegające 

rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania i zachowania zasadniczych 

elementów rozplanowania (w tym traktów historycznych), skali i charakteru 

zabudowy, istniejącej substancji o wartościach kulturowych, 

 Strefa K – ochrony krajobrazu, obejmującej obszar krajobrazu integralnie 

związanego z zespołem zabytkowym, 

 Strefa E – ochrony ekspozycji, obejmującej obszar stanowiący zabezpieczenie 

właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych, głównie 

poprzez wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy lub określenie jej 

nieprzekraczalnych gabarytów, 

 Strefa W – bezwzględnej ochrony archeologicznej – dotyczy zlokalizowanych 

stanowisk archeologicznych i określa teren, na którym obowiązuje priorytet 

uwarunkowań konserwatorskich wraz z możliwością całkowitego zakazu 

lokalizacji inwestycji trwałych i tymczasowych, 

 Strefa OW – obserwacji archeologicznej, określająca obszary potencjalnej 

eksploracji archeologicznej. 

4.1.10 Zasoby naturalne (kopaliny) 

W północno-wschodniej części Olsztyna znajduje się udokumentowane złoże 

surowców ilastych ceramiki budowlanej „Karolin”. Złoże obecnie nie jest 

eksploatowane. Cegielnia, w której z kopaliny wytwarzano wyroby ceramiki 

budowlanej, już nie istnieje. Z Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych 

w Polsce wynika, że według stanu na koniec 2007 roku w złożu pozostało jeszcze 

175 tys. m3 zasobów geologicznych bilansowych bez filarów ochronnych. Kopalina 

(iły warwowe) przydatne są do produkcji cegły pełnej. Złoże jest kilkumetrowej 

miąższości (średnio około 7 m), a w jego spągu zalegają niezawodnione piaski. Na 

podstawie dotychczasowego rozpoznania budowy geologicznej przyjmuje się, że 
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piaski te mają kontakt z użytkowymi warstwami wodonośnymi, w tym na ujęciu 

„Wadąg”. 

4.2 Problemy związane z ochroną środowiska z punktu widzenia 

działania systemów energetycznych 

Funkcjonowanie zaplecza energetycznego przyczynia się do negatywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  Zasadnicze przyczyny tego 

oddziaływania są: 

 energetyczne spalanie paliw, 

 wykorzystanie wody i produkcja ścieków, 

 składowanie odpadów paleniskowych. 

4.2.1 Zanieczyszczenia powietrza 

Zagrożenie jakości powietrza atmosferycznego jest wynikiem oddziaływań lokalnych 

i regionalnych. Źródła zanieczyszczeń na terenie miasta Olsztyna stanowią lokalne 

emitory punktowe, źródła powierzchniowe (zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa) 

oraz liniowe (trasy komunikacyjne). Ponadto niekorzystne warunki 

klimatyczne/meteorologiczne oraz emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych 

z powierzchni odkrytych. Sektor energetyczny produkuje zanieczyszczenia 

zawierające tlenki siarki, azotu oraz pyły co decyduje o jego negatywnym 

oddziaływaniu na powietrze. 

Dla oceny stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzony jest monitoring emisji 

zanieczyszczeń, który odzwierciedla rzeczywisty poziom zanieczyszczeń 

pochodzących z różnego rodzaju źródeł.  

Na terenie miasta Olsztyn wyróżnić można następujące źródła emisji 

zanieczyszczeń, pochodzących z energetycznego spalania paliw:  

 2 źródła zawodowe – Ciepłownia Kortowo i Elektrociepłownia Michelin, 

 kotłownie lokalne, 

 szereg kotłowni indywidualnych, 

 ogrzewanie indywidualne, w tym piece węglowe. 

W wyniku spalania paliw Ciepłownia Kortowo emituje do atmosfery gazy, których 

ilości za rok 2014 przedstawiają się następująco:  

 dwutlenek siarki 406,127 Mg, 

 tlenki azotu 115,779 Mg, 

 tlenek węgla 70,22 Mg, 

 dwutlenek węgla 102869,79 Mg, 

 pył 36,843 Mg.  
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W latach 2005- 2014 w wyniku spalania miału węglowego powstały następujące 

ilości odpadów paleniskowych - odpowiednio w kolejnych latach - 15 293 Mg, 16 570 

Mg, 14 880 Mg, 15 563 Mg, 12 962 Mg, 11 098 Mg, 11 881 Mg, 12 790 Mg, 7 780 

Mg i 7 088 Mg.  

Poniżej (Tabela 1) przedstawiono wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzonych 

do powietrza w latach 2005 - 2014, ze wszystkich źródeł energetycznego spalania 

paliw, które należą do MPEC Olsztyn.  

Tabela 1. Zestawienie emisji z kotłowni MPEC-u Olsztyn w latach 2005 – 2014 

Lp. Rok 

Emisja zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO Pył 

CO2 

 ogółem 
MPEC 

C „KORTOWO” 
(WR-25) 

Przydział 
uprawnień 
wg KPRU 

Mg/a 

1 2005 346 176 111 198 132626 130394 163700 

2 2006 252 201 105 170 150904 149127 163700 

3 2007 201 162 122 96 137543 135899 163700 

4 2008 369 210 125 120 154823 153121 149127 

5 2009 403 214 115 97 154071 152333 149127 

6 2010 333 193 164 99 142223 140305 149127 

7 2011 392 168 83 77 142290 138535 149127 

8 2012 528 198 98 74 150025 143593 149127 

9 2013 369 128 52 36 125670 121479 93022 

10 2014 406 117 70 37 105730 100081 76839 

Źródło: dane wg MPEC Olsztyn  
 

Aktualnie Ciepłownia Kortowo spełnia wszystkie standardy emisyjne obowiązujące 

do końca roku 2015, tj.:  

 dla dwutlenku siarki - poziom 700 mg/m3 w warunkach normalnych przy 

zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, 

 dla tlenków azotu - poziom: 300 - 400 mg/m3 w warunkach normalnych przy 

zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, 

 dla pyłu - poziom: 100 - 300 mg/m3 w warunkach normalnych przy zawartości 

6% tlenu w gazach odlotowych. 

Źródła zawodowe zaopatrzone są w wysokoefektywne urządzenia do ochrony 

powietrza. Zadaniem ich jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

redukcja do poziomów dopuszczalnych, sprecyzowanych w rozporządzeniach. 

Zarówno Ciepłownia Kortowo i Elektrociepłownia Michelin dysponują pozwoleniami 

zintegrowanymi, których przestrzeganie gwarantuje zachowanie wymagań 

i przepisów związanych ze standardami środowiskowymi.  

W Ciepłowni Kortowo zainstalowane są odpylacze cyklonowe służące do redukcji 

emisji zanieczyszczeń. Zamontowane one są na kotłach : K1, K2, K3, K4,K5 i K6. 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

37 
  

 

W Elektrociepłowni Michelin zainstalowane są elektrofiltry trójsekcyjne typów HE-15, 

HE-21 o różnej skuteczności odpylania oraz multicyklony. Urządzenia są 

zamontowane na kotłach w następujący sposób: 

 na kotle OP-70 nr 1 - elektrofiltr trójsekcyjny typu HE-15, 

 na kotle OP-70 nr 2 - elektrofiltr trójsekcyjny typu HE-15, 

 na kotle OP-70 nr 3 - elektrofiltr trójsekcyjny typu HE- 21, 

 za kotłami WR-25 znajdują się multicyklony typu MC150YA1. 

Przedsiębiorstwa na terenie Miasta Olszyna są głównymi źródłami emisji 

zanieczyszczeń. Najczęstszymi zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza są: 

dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. 

Tabela 2 . Emisja zanieczyszczeń poszczególnych substancji w powietrzu na terenie Miasta Olsztyna  

substancja 
wielkość emisji [Mg] 

2010 2013 

b(a)p 0,059 0,046 

dwutlenek siarki 1 093,379 1 231,998 

dwutlenek węgla 48 4671,143 284 817,200 

pyły pozostałe 328,900 14,113 

pyły ze spalania paliw 316,007 171,630 

tlenek węgla 642,653 435,605 

tlenek azotu 895,823 709,274 
Źródło: Urząd Marszałkowski dane za rok 2010, 2013. 

 
Na jakość powietrza oddziałuje również niska emisja, przez którą rozumiemy lokalne 

kotłownie i piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Takie systemy grzewcze nie dysponują urządzeniami do ochrony powietrza oraz 

urządzeń odpylających przez co emitują zanieczyszczenia do atmosfery, które są 

trudne do oszacowania. Zazwyczaj zanieczyszczenia powodowane są spalaniem 

w tych systemach odpadów komunalnych oraz materiałów odpadowych.  

Emisja komunikacyjna wprowadza do atmosfery głównie: tlenek i dwutlenek węgla, 

tlenki azotu, węglowodory, pyły oraz metale ciężkie. Przyczyniają się one na wzrost 

stężenia ozonu w troposferze oraz pogarszają jakość powietrza atmosferycznego. 

Na podstawie monitoringu i oceny rocznej jakości powietrza Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska dla województwa warmińsko-mazurskiego za rok 

2014  miasto  Olsztyn możemy zakwalifikować do strefy A. Stężenia zanieczyszczeń: 

SO2, O3, NO2/NOx, CO, pyłu PM2.5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu w pyle PM10 ze 

względu na ochronę zdrowia i roślin nie przekraczały wartości odpowiednio 

dopuszczalnych i docelowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. 2012, poz. 1031). Nie odnotowano przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 na 

terenie Olsztyna jak to miało miejsce w latach poprzednich.  
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W aktualizacji „Założeń….” sporządzono bilans energetyczny miasta obrazujący 

procentowy udział zapotrzebowania na ciepło oraz źródła jego pokrycia z miasta 

Olsztyna. Z analiz energetycznych wynika, że pierwsze miejsce w sposobie pokrycia 

cieplnego dla odbiorców zajmuje system ciepłowniczy MPEC 48,25 %, na drugim 

miejscu klasyfikuje się gaz ziemny 23,73 % natomiast na trzecim miejscu ogrzewanie 

węglowe 15,34 %.  

Na podstawie danych oraz łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w Olsztynie  

można oszacować w budownictwie mieszkaniowym jednostkowe zapotrzebowanie 

na moc cieplną (w [W/m2]) oraz na energię cieplną (w [kWh/m2]) – wynoszą one: 

ok. 78 W/m2 i 151 kWh/m2. Wielkości te świadczą o daleko zaawansowanym 

działaniu w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych w mieście. 

Przy zmianie struktury pokrycia zapotrzebowania na ciepło w budownictwie oraz 

w odniesieniu do środowiska , miasto Olsztyn powinno zmierzać do : 

 likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących na spalaniu 

węgla kamiennego, 

 konieczność  termomodernizacji budynków, 

 podłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego, 

 wykorzystywania paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz 

płynny, węgiel wysokiej jakości), 

 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory 

słoneczne, biomasa), 

 wykorzystanie alternatywnych źródeł energii tj. odpadów komunalych, 

 wykorzystywanie nieużytków rolnych pod uprawy energetyczne oraz 

wykorzystywanie produktów rolnych  na wysokowydajne nośniki energetyczne, 

 podnoszenie świadomości społecznej. 

W celu oszacowania potencjalnej wielkości mocy cieplnej, która pojawi się do 

zastąpienia przez podane powyżej sposoby zaopatrzenia w ciepło w związku 

z likwidacją przestarzałych ogrzewań węglowych, przyjęto następujące założenia: 

 80% ogrzewań piecowych w zabudowie wielorodzinnej zostanie w okresie 

docelowym wymienione na inne – proekologiczne, 

 90% niskosprawnych kotłowni węglowych w zabudowie jednorodzinnej 

w okresie docelowym zostanie zmodernizowanych, 

 100% ogrzewań węglowych w budynkach użyteczności publicznej w okresie 

docelowym zostanie zmodernizowanych, 

 100% niskosprawnych ogrzewań węglowych z zabudowie usługowo-

wytwórczej zostanie poddanych modernizacji w okresie docelowym. 
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4.2.2 Odpady przemysłowe  

Jedną z najliczniejszych grup odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie 

Olsztyna są odpady z procesów termicznych - grupa 10 (Dz. U. 2014 poz. 1923 

w sprawie katalogu odpadów) , w tym w szczególności odpady z podgrupy 01 tj. 

odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. 

Rodzaje odpadów: 

 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, 

 popioły lotne z węgla, 

 popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej, 

 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych. 

 

4.2.3 Tereny zdegradowane (poprzemysłowe) 

Tereny zdegradowane rozumiane jako tereny, które straciły swoją wartość użytkową, 

na skutek m. in. działalności przemysłowej. Są to tereny mające subiektywne 

problemy z zanieczyszczeniami, wymagającymi podjęcia działań zmierzających do 

przywrócenia opłacalności ich ponownego wykorzystania. 

Na terenie miasta Olsztyn potencjalnymi obszarami zdegradowanymi są: 

 teren poprzemysłowy dawnej gazowni przy ul. Knosały, 

 tereny zajmowane przez jednostki wojskowe na terenie miasta, 

 obszar, na którym funkcjonowała kiedyś cegielnia Karolina. 

Dokumentem, który przedstawia problematykę terenów poprzemysłowych oraz 

koncepcje ich rewitaliacji i rekultywacji na terenie miasta Olsztyn jest „Lokalny 

Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015”. 

4.3 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. 

W granicach administracyjnych Olsztyna znajduje się obszar chronionego krajobrazu 

o łącznej powierzchni 487,0 ha. 

Na terenie Olsztyna znajdują się dwa torfowiskowe rezerwaty przyrody:  

 Rezerwat Mszar - o powierzchni około 4,8 ha, położony w lesie komunalnym 

miasta, utworzony w 1953 r. w celu zachowania śródleśnie położonego 

torfowiska, porośniętego borem sosnowym, gdzie występują zbiorowiska 

roślinności niskotorfowej oraz torfowisk przejściowych, 
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 Rezerwat Redykajny - o powierzchni około 10 ha, położony w lesie miejskim, 

utworzony w 1949r. w celu zachowania śródleśnie położonego torfowiska, 

gdzie występują różnorodne zbiorowiska leśne, reprezentowane przez zespół 

turzycy dzióbkowatej, zaostrzonej, nitkowatej, olsy typowej, boru bagiennego. 

W Olsztynie znajdują się ponadto: 

 korytarze ekologiczne, 

 pomniki przyrody ożywionej, 

 lasy,  

 skraje łąk i pól uprawnych, 

 obszary nie urządzone i niezagospodarowane,  

 jeziora,  

 oczka wodne,  

 rzeki. 

Na terenie miasta Olsztyna występują następujące formy przyrody chronionej: 
 
Obszary Chronionego Krajobrazu 

W granicach administracyjnych Olsztyna znajduje się obszar chronionego krajobrazu 
o łącznej powierzchni 487,0 ha. Jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 
Środkowej Łyny, który obejmuje rzekę Łynę i rzekę Wadąg oraz tereny w zachodniej 
części miasta – w rejonie Redykajn i w rejonie Gutkowa. 
 
 
Rezerwaty przyrody 

Na terenie Olsztyna utworzono dwa rezerwaty przyrody roślinności torfowej: 

 Mszar – to rezerwat przyrody o powierzchni: 4,45 ha, który został założony 

w 1953 roku. Położony jest na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie (około 150 

m na wschód od północnego końca jeziora Długiego). Jest to torfowisko 

śródleśne porośnięte borem sosnowym. Powierzchnia torfowiska (leżącego 

115 m. n.p.m.) znajduje się kilkanaście metrów ponad poziomem lustra wody 

położonego opodal Jeziora Długiego (103,6 m. n.p.m.). Posiada ono 

najgłębszy pokład torfu w Polsce. Miąższość zakumulowanych osadów wynosi 

18,3 m, 

 Redykajny – to rezerwat o powierzchni10,38 ha, ustanowiony w 1949 roku. 

Leży w południowo-zachodniej części Lasu Miejskiego, około 400 m na północ 

od jeziora Długiego. Jest to typowe torfowisko niskie, porośnięte olsem 

bagiennym z brzeziną bagienną z udziałem małego torfowiska wysokiego 

porośniętego borem bagiennym. Głębokość misy torfowiska dochodzi do 

15 m.  



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

41 
  

 

Natura 2000 

W granicach administracyjnych miasta Olsztyna nie występuje żaden obszar Natura 
2000. Najbliższy obszar - Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 
leży w odległości ok. 5 km od miasta.  
 

 
Pomniki przyrody ożywionej 

Tworzą je pojedyncze drzewa oraz grupy drzew w ilości 17 szt.; 

 klon pospolity - ul. 1 Maja, przed Bankiem PKO SA, 

 dąb szypułkowy (rozdwojony, sklamrowany w 1983 r.) - skraj lasu przy 
ul. Radiowej, 

 buk pospolity sześciopienny f. płacząca - Pozorty, park podworski, 

 dąb szypułkowy f. kolumnowa - Pozorty, park podworski, 

 choina kanadyjska - Pozorty, park podworski, 

 dąb czerwony dwupienny - Pozorty, park podworski, 

 dąb szypułkowy - Nadleśnictwo Las Miejski, ul. Tuwima od Pozort do 
ul. Sikorskiego, 

 klon pospolity - Nadleśnictwo Las Miejski, ul. Tuwima od Pozort do 
ul. Sikorskiego, 

 lipa drobnolistna - Nadleśnictwo Las Miejski, ul. Tuwima od Pozort do 
ul. Sikorskiego, 

 aleja dębowo - bukowa - Od ul. Tuwima na N od starego cmentarza- obok 
alei-pomnika Nr 517, 

 buk pospolity - Kortowo, przy pętli oraz przy budynku fitopatologii, 

 głóg jednoszyjkowy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, skarpa przy 
ul. Oczapowskiego, Kortowo, 

 klon jawor - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, na skraju alejki starodrzewia, 
między DS. 4 a DS. 6, ul. Kanafojskiego, Kortowo, 

 klon jawor - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w ciągu alejki starodrzewia 
w pobliżu wejścia do DS. 6, ul. Kanafojskiego, Kortowo , 

 dąb szypułkowy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, wspólna betonowa 
donica w pobliżu wejścia do DS. 4, 

 wierzba biała (czteropniowa) - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, pobliżu 
parku w Kortowie, niedaleko DS. 6, 

 topola biała - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, na skraju parku Kortowskiego 
w pobliżu DS. 9, 

 klon zwyczajny - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, na skraju trawnika 
otoczone dwiema ulicami, od strony S znajduje się DS. 2, 

 jałowiec pospolity, dwupniowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w pobliży 
DS. 1 na trawniku przylegającym do ulicy, 

 jałowiec pospolity, sześciopniowy - Uniwersytet Warmińsk0- Mazurski, 
w pobliży DS. 1 na trawniku położonym wyżej od drogi i obsadzonym topolą 
z dwóch stron, 
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 wierzba biała, dwupniowa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, na brzegu jez. 
Kortowskiego w pobliżu pomostu. 

Korytarze ekologiczne 

 korytarz ekologiczny rzek Łyna i Wadąg,  

 korytarz ekologiczny rzeki Łyna – jezioro Skanda,  

 korytarz ekologiczny jezioro Ukiel – Łyna,  

 korytarz ekologiczny jezioro Kortowskie – jezioro Ukiel,  

 korytarz ekologiczny Gutkowo – Łupstych,  

 korytarz ekologiczny Redykajny.  

Na terenie miasta Olsztyna nie znajdują się takie formy ochrony przyrody jak: 

 Parki Krajobrazowe, 

 Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe, 

 użytki ekologiczne, 

 stanowiska dokumentacyjne. 

Ze względu na fakt, iż na terenie miasta Olsztyna znajduje się wiele różnych form 

ochrony przyrody, stanowi to jego niewątpliwy walor krajobrazowy wymagających 

uwzględnienia w gospodarce terenami. 

Kierunki działań zawarte w dokumencie  aktualizacja „Założeń…” nie mają wpływu na 

negatywne oddziaływanie na formy ochrony przyrody na obszarze Olsztyna. 

Zazwyczaj działania tj. modernizacja  czy zmiana sposobu ogrzewania prowadzone 

są na zurbanizowanym obszarze nie naruszając naturalnego krajobrazu.  
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5. Skutki rezygnacji z realizacji zaproponowanych zadań 

Zadania zaproponowane w dokumencie aktualizacja „Założeń…” służą  podniesieniu 

poziomu bezpieczeństwa w dostawie energii, racjonalizacji nowych systemów oraz 

rozwijaniu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, a tym samym 

ukierunkowane są na poprawę i zwiększenie komfortu życia mieszkańców. 

Rezygnacja z zaproponowanych zadań może przynieść wiele negatywnych skutków, 

do których można zaliczyć m.in.: 

 ograniczenie w wykorzystaniu potencjału w dostępnych lokalnych surowcach, 

a zarazem ograniczenie możliwości wykorzystania potencjału przez przyszłe 

pokolenia, 

 blokadę w tworzeniu efektywnych systemów energetycznych, 

 zatrzymanie bądź przerwy w dostawie energii, pociągając ze sobą 

zahamowanie działania prawidłowego funkcjonowania miasta, 

 wyższą awaryjność systemów dystrybucji ciepła, 

 ograniczenie efektów ochrony środowiska naturalnego, 

 przyrost  zużycia energii oraz wzrost kosztów ogrzewania, 

 spotęgowanie pogorszenia stanu jakości powietrza atmosferycznego, 

 zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego, 

 opóźnienie realizacji odbudowy mocy wytwórczych dla systemu 

ciepłowniczego, może zaagitować odbiorców do powrotu indywidualnego 

systemu ogrzewania bądź wyboru nie ekologicznego źródła ciepła. 

Podsumowując, zaniechanie bądź wstrzymanie realizacji działań założonych 

w aktualizacji „Założeń…” będzie przyczyniać się do przyrostu problemów 

ekologicznych na terenie miasta, jak również pogłębiać niektóre z nich. Miasto 

odczuje negatywne skutki zarówno z punktu widzenia gospodarczego oraz 

społecznego obrazującego się niezadowoleniem mieszkańców. Rezygnacja 

z założonych celów będzie stanowić rodzaj hamulca dla rozwoju efektywnych 

systemów energetycznych, wykorzystywania potencjalnych zasobów oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zaniechanie minimalizowania zużycia 

energii zgodnie z ideą „mniejsze zużycie energii - mniejsze oddziaływanie na 

środowisko procesu jej wytwarzania i przesyłu” będzie skutkować ograniczeniem 

rozwoju techniki oraz pogorszeniem stanu środowiska naturalnego w szczególności 

jakości powietrza atmosferycznego.  
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6. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych 

kierunków działań 

6.1 Najistotniejsze oddziaływania i zagrożenia, jak również skutki 

oddziaływań na środowisko. Kierunki oraz skala przewidywanych zmian 

w stanie środowiska. 

Ocenę oddziaływania celów i kierunków działań zawartych w aktualizacji „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

oraz w PGN dla Olsztyna przeprowadzono zgodnie z wymogami, o których mowa 

w art. 51 ustawy OOŚ, analizując zarówno wielkość natężenia jak i czas, w jakim to 

oddziaływanie może powodować znaczące (korzystne lub niekorzystne) skutki dla 

środowiska.  

Dla określenia skali potencjalnego oddziaływania, zastosowano następujące 

wskaźniki oceny wpływu:  

„—" oddziaływanie negatywne (niekorzystne),  

„+" oddziaływanie pozytywne (korzystne),  

 „0"  oddziaływanie obojętne (brak oddziaływania), 

„et” oddziaływanie na etapie budowy, 

„*” oddzielna procedura oddziaływania na środowisko. 

 

Ze względu na wyszczególnienie i zakres wytycznych w aktualizacja „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

kierunków działań i celów, stopień oddziaływania inwestycji może kształtować się od 

negatywnej do pozytywnej. W wielu ewentualnościach rodzaj i natężenie 

oddziaływania ściśle powiązane jest z lokalizacja zadania. Odpowiednie 

umiejscowienie inwestycji sugestywnie wpłynie na zminimalizowanie bądź uniknięcie 

oddziaływań negatywnych.  

Realizacja zadań zilustrowanych w aktualizacji „Założeń…”, może wytwarzać 

następujące kierunki zmian stanu środowiska: 

 zmiana stanu jakości powietrza atmosferycznego- kierunek poprawy 

 polepszenie bądź utrzymanie ekosystemów 

 polepszenie komfortu i jakości życia ludzi.  

Oceniając potencjalne oddziaływanie kierunków zadań zastosowano metodę 

macierzy interakcji do określenia analizy wpływu działań na poszczególne elementy 

środowiska.  

 

 

 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

45 
  

 

Przeanalizowano skutki środowiskowe dla poszczególnych komponentów: 

 powietrze,  

 klimat,  

 wody,  

 powierzchnia ziemi, 

 zwierzęta i rośliny, 

 zasoby naturalne, 

 ludzi, 

 dobra materialne, 

 zabytki, 

 krajobraz, 

 różnorodność biologiczna. 

W tabelach poniżej przedstawiono oddziaływanie inwestycji na komponenty 

środowiska, przyjmują one aspekty korzystne, niekorzystne, obojętne bądź 

równocześnie niekorzystne lub korzystne lub obojętne.  

Przeanalizowane zadania nie wprowadzają większych zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym obszaru miasta, nie przyczyniają się do negatywnego oddziaływania 

na środowisko naturalne, ograniczają się do obszarów przekształconych 

antropogenicznie. 
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Tabela 3. Skala oddziaływania celów i zadań inwestycji na środowisko 

ELEMENT 
ŚRODOWISKA 

INWESTYC
JA : 

budowa /   
modernizac

ja 

ODDZIAŁYWANIE 

BEZPO
-

ŚREDN
IE 

POŚR
E-

DNIE 

SKUM
U-

LOWA
NE 

KRÓTKO-
TERMINO

WE 

ŚREDNI
O-

TERMIN
O-WE 

DŁUGO-
TERMIN

O-WE 

STAŁ
E 

CHWILO
WE 

Powietrze 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0 0 0  - / et 

sieci gaz.  - / et 0  +  - / et 0  +  +  - / et 

sieci ciep.  - / et 0  +  - / et 0  +  +  - / et 

Klimat 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0 0 0  - / et 

sieci gaz.  - / et 0 0  - / et 0  +  +  - / et 

sieci ciep.  - / et 0 0/+  - / et 0  +  +  - / et 

Wody 

sieci ee 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieci gaz. 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieci ciep. 0 0 0/+ 0 0  +  + 0 

Zwierzęta, 
rośliny 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0  -   -   - / et 

sieci gaz.  - / et 0 0  - / et 0  +  +  - / et 

sieci ciep.  - / et 0 0  - / et 0  +  +  - / et 

Powierzchnia 
ziemi 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0 0 0  - / et 

sieci gaz.  - / et 0 0  - / et 0 0 0  - / et 

sieci ciep.  - / et 0 0  - / et 0  -  -  - / et 

Zasoby 
naturalne 

sieci ee 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieci gaz. 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieci ciep. 0 0  -/0 0 0  -/0  -/0 0 

Ludzie 

sieci ee  - / et 0   +  - / et 0   +   +  - / et 

sieci gaz.  - / et 0   +  - / et 0   +   +  - / et 

sieci ciep.  - / et 0   +  - / et 0   +   +  - / et 

Zabytki 

sieci ee 0 0 0 0 0 0 0 0 

sieci gaz. 0 0 0/+ 0 0  +  + 0 

sieci ciep. 0 0 0/+ 0 0  +  + 0 

Krajobraz 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0  -  -  - / et 

sieci gaz.  - / et 0 0/ -  - / et 0 0/ - 0/ -  - / et 

sieci ciep.  - / et 0 0/-  - / et 0 0/- 0/-  - / et 

Różnorodność 
biologiczna 

sieci ee  - / et 0 0  - / et 0 0 0  - / et 

sieci gaz.  - / et 0      +  - / et 0      +      +  - / et 

sieci ciep.  - / et 0      +  - / et 0      +      +  - / et 
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Tabela 4.  Skala oddziaływania na środowisko celów i zadań inwestycji związanych z budową i 

modernizacją źródeł energetycznych 

ELE-
MENT 

ŚRODO-
WISKA 

INWESTYCJA  

ODDZIAŁYWANIE 

BEZPO-
ŚREDNI

E 

POŚR
E-DNIE 

SKUM
U-

LOWA-
NE 

KRÓTKO-
TERMINOW

E 

ŚREDNI
O-

TERMIN
O-WE 

DŁUG
O-

TERMI-
NOWE 

STAŁ
E 

CHWILOW
E 

Powietrz
e 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

 + 0  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

 -/et, + 0  + 0 0  +  +  -/et, + 

Klimat 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

 +  +  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

 -/et, +  +  + 0 0  -/et, + 
 -/et, 

+ 
0 

Wody 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0 0  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

0 0  + 0 0  +  + 0 

Zwierzęt
a, rośliny 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0  +  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

0  +  + 0 0  +  + 0 

Powie-
rzchnia 
ziemi 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0 0  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

0 0  + 0 0  +  + 0 

Zasoby 
naturaln

e 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0  +  + 0 0  +  + 0 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

0  +  + 0 0  +  + 0 

Ludzie 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0  -/et, +  + 0 0  +  +  -/et, + 
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ELE-
MENT 

ŚRODO-
WISKA 

INWESTYCJA  

ODDZIAŁYWANIE 

BEZPO-
ŚREDNI

E 

POŚR
E-DNIE 

SKUM
U-

LOWA-
NE 

KRÓTKO-
TERMINOW

E 

ŚREDNI
O-

TERMIN
O-WE 

DŁUG
O-

TERMI-
NOWE 

STAŁ
E 

CHWILOW
E 

moderni./budowa 
mocy 

wytwórczych dla 
msc 

0  -/et, +  + 0 0  +  +  -/et, + 

Zabytki 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0 0 + 0 0 + + 0 

moderni./budo
wa mocy 

wytwórczych 
dla msc 

0 0 + 0 0 + + 0 

Krajobra
z 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

moderni./budo
wa mocy 

wytwórczych 
dla msc 

-/et 0 0 -/et 0 0 0 -/et 

Różnoro-
dność 

biologi-
czna 

zmiana 
indywidual. 
ogrzewań 

węglowych na 
ekologiczne 

0 + + 0 0 + + 0 

moderni./budo
wa mocy 

wytwórczych 
dla msc 

0 + + 0 0 + + 0 

 

 

Tabela 5. Skala oddziaływania na środowisko celów i zadań związanych z racjonalizacją użytkowania 

energii oraz z OZE 

ELEMENT 
ŚRODOWIS

KA 
INWESTYCJA  

ODDZIAŁYWANIE 

BEZPO
-

ŚREDN
IE 

POŚR
E-

DNIE 

SKUM
U-

LOWA
NE 

KRÓTKO-
TERMINO

WE 

ŚREDNI
O-

TERMIN
O-WE 

DŁUGO-
TERMIN
O-WE 

STAŁ
E 

CHWILO
WE 

Powietrze 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
 +  +  + 0/+  +  +  + 0/+ 

pompy ciepła  -/et  +  +  -/et 0  +  +  -/et 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0  +  +  -/et 

Klimat 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
 +  +  +  +  +  +  +  + 

pompy ciepła 0 0  + 0 0 0  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0 0  + 0 
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ELEMENT 
ŚRODOWIS

KA 
INWESTYCJA  

ODDZIAŁYWANIE 

BEZPO
-

ŚREDN
IE 

POŚR
E-

DNIE 

SKUM
U-

LOWA
NE 

KRÓTKO-
TERMINO

WE 

ŚREDNI
O-

TERMIN
O-WE 

DŁUGO-
TERMIN
O-WE 

STAŁ
E 

CHWILO
WE 

Wody 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
0 0  + 0 0 0  + 0 

pompy ciepła 0 0  + 0 0 0  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0 0  + 0 

Zwierzęta, 
rośliny 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 

0 0  + 0 0 0  + 0 

pompy ciepła 0 0  + 0 0 0  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0 0  + 0 

Powierzchni
a ziemi 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
0 0  + 0 0 0  + 0 

pompy ciepła 0 0  + 0 0 0  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0 0  + 0 

Zasoby 
naturalne 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
0/+ 0  + 0 0 0  + 0 

pompy ciepła 0/+ 0  + 0 0 0  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0/+ 0  + 0 0 0  + 0 

Ludzie 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
 +  +  + 0/+ 0/+ 0/+  +  + 

pompy ciepła  +  +  + 0/+ 0/+ 0/+  +  + 

kolektory 
słoneczne 

 +  +  + 0/+ 0/+ 0/+  +  + 

Zabytki 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
0 0  + 0 0 0 0 0 

pompy ciepła 0 0/+  + 0 0 0 0/+ 0/+ 

kolektory 
słoneczne 

0 0/+  + 0 0 0 0/+ 0/+ 

Krajobraz 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 
0 0 0 0 0 0 0 0 

pompy ciepła 0 0 0 0 0 0 0 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Różnorodno
ść 

biologiczna 

racjonalne 
użytkowanie 

energii 

0 0  + 0 0  +  + 0 

pompy ciepła 0 0  + 0 0  +  + 0 

kolektory 
słoneczne 

0 0  + 0 0  +  + 0 
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Tabela 6. Skala oddziaływania na środowisko celów i kierunków działań zawartych w dokumencie 

Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Opomiarowanie energii  
cieplnej i elektrycznej 
produkowanej oraz 
wykorzystywanej na 

oczyszczalni ścieków Łyna 
wraz z opracowaniem bilansu 

gospodarki energetycznej 
obiektów na oczyszczalni 

ścieków Łyna  

 +  + 0 0 0  +  + 0 0 0 0 

Budowa farmy fotowoltaicznej 
na oczyszczalni ścieków Łyna 

w Olsztynie  

 +  + 0 0 0/-  +  + 0 0  -   -  

Modernizacja i rozbudowa 
instalacji beztlenowej przeróbki 

osadów ściekowych wraz z 
systemem odzysku energii 
(agregaty prądotwórcze, 

zbiornik biogazu) 

 +  + 0 0/ + 0/ +  +  + 0 0 0 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzeta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Przebudowa systemu dystrybucji 
ciepła w Olsztynie poprzez 

zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – 

etap I  

 +  + 0 0 0  +  + 0 0 0/- 0 

Przebudowa systemu dystrybucji 
ciepła w Olsztynie poprzez 

zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – 

etap II  

 +  + 0 0 0  +  + 0 0 0/- 0 

Przebudowa systemu dystrybucji 
ciepła w Olsztynie poprzez 

zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – 

etap III  

 +  + 0 0 0  +  + 0 0 0/- 0 

Wspieranie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w 
budynkach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym  

 +  + 0 0/-  -   +  + 0 0 0/ + 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody Zwierzęta, rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Modernizacja Hali Widowiskowo-
Sportowej Urania  

 +  + 0 0 0 0  + 0 0 0 0 

Bezpieczny MOF   +  + 0 0 0 0  + 0 0  + 0 

Termomodernizacja budynków 
oświatowych  

 +  + 0 0 0 0  + 0 0  + 0 

Termomodernizacja budynków 
administrowanych przez Zakład 
Lokali i Budynków Komunalnych 

w Olsztynie  

+ + 0 0 0 0 + 0 + 0/+ 0 

Termomodernizacja budynków 
Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego  
+ + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 

Przebudowa Stadionu Miejskiego 
w Olsztynie  

0/+ + 0 0  - 0 + 0 0/+ 0 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Modernizacja budynków 
mieszkalnych Spółdzielni „Jaroty”  

+ + 0 0 0 + + 0 0 0/+ 0 

Zarządzanie energią w gminnych 
budynkach publicznych  

+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Wymiana oświetlenia 
wewnętrznego sprzętu RTV, ITC 

i AGD  
0/+ + 0 0 0 0/+ + 0 0 0 0 

Obniżenie emisji z ogrzewania 
indywidualnego  

+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Budowa instalacji termicznego 
przekształcania frakcji palnej z 

powstałej w wyniku 
przetworzenia odpadów 

komunalnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

* * * * * * * * * * * 

 Instalacja hydrolizy  termicznej 
osadów "Cambi"  

+ 0/- 0 + 0/- 0 + 0 0 0 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Olsztynie 

(gospodarka niskoemisyjna) – I 
etap – Ograniczenie emisji 

poprzez wymianę oświetlenia na 
energooszczędne  

+ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Edukacja ekologiczna  + + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Zapisy w planach 
zagospodarowania 

przestrzennego  
+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Stworzenie jednostki "Referat 
zarządzania energią"  

+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Stosowanie w ramach procedur 
zamówień publicznych kryteriów 

efektywności energetycznej i 
ograniczania emisji GHG (zielone 

zamówienia)  

+ + 0 0 0 + + 0 0 + + 



 

 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

 

55 
  

 

Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Program Euronet 50/50 dla 
Olsztyna  

+ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Zastosowanie energooszczędnych 
rozwiązań technologicznych z 
uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w 

Olsztynie  

+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Termomodernizacja budynków 
Aresztu Śledczego w Olsztynie  

+ + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 

Termomodernizacja budynków 
Oddziału Zewnętrznego Aresztu 

Śledczego w Olsztynie  
+ + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 

Termomodernizacja budynków 
Spółdzielni mieszkaniowej 

„Kormoran 
+ + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 

Ocieplenie ścian Budynku 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie  
+ + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Wymiana źródła ciepła w 
Przedsiębiorstwie obsługi PKS SA 

+ + 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Kompleksowa modernizacja 
systemu produkcji energii w 
Samodzielnym Publicznym 

Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Olsztynie poprzez wykorzystanie 

OZE i kogeneracji wraz z wymianą 
punktów świetlnych na 

energooszczędne  

+ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Kompleksowa modernizacja 
systemu odprowadzania wód 

opadowych i ścieków z obiektów 
Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Olsztynie ul. Jagiellońska 78 wraz 

z systemem oczyszczania i 
neutralizacji  

0 + + 0 0 0 + 0 0 0 0 
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Kierunki działań  

Elementy środowiska 

Powietrze Klimat Wody 
Zwierzęta, 

rośliny 
Powierzchnia 

ziemi 
Zasoby 

naturalne 
Ludzie 

Dobra 
materialne 

Zabytki Krajobraz 
Różnorodność 

biologiczna 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków „A, B i D” Miejskiego 

Szpitala Zespolonego w Olsztynie”  
+ + + 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 

Termomodernizacja budynków 
zarządzanych przez Tadeusza 

Szeklickiego  
+ + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 

Przebudowa budynku 
stanowiącego siedzibę Powiatu 
Olsztyńskiego z wykorzystaniem 

OZE    

+ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Olsztynie 

0 + 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 
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Ograniczenie niskiej emisji w kotłowniach indywidualnych oraz lokalnych, a zarazem 

zwiększenie emisji w dużych źródłach ciepła jest spowodowane przyłączeniem 

sukcesywnych budynków lub mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozyskanie 

dodatkowej energii cieplnej jest możliwe poprzez modernizację energetyczną 

budynków w zakresie przebudowy przestarzałych indywidualnych ogrzewań 

węglowych oraz poprawę sprawności wytwarzania energii. Podejmowana 

termomodernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych w myśl Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 

zakłada zmniejszenie strat ciepła, a w rezultacie do zmniejszenia zapotrzebowania 

na ciepło. Wymienione działania przyczynią się do efektywnego zmniejszenia 

obciążenia środowiska poprzez redukcję wielkości zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery. 

 

W związku z planami zaprzestania sprzedaży ciepła na cele MSC przez EC Michelin 

Polska S.A. oraz zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w związku z tym konieczna 

będzie budowa nowego źródła ciepła. Przy realizacji modernizacji oraz budowie 

nowego źródła ciepła obserwowane będą negatywne oddziaływania na środowisko. 

Skutki te będą widoczne na etapie budowy bądź ewentualnie na etapie eksploatacji 

podczas wystąpienia awarii. Docelowo inwestycje będą pozytywnie i długotrwale 

oddziaływać na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2.  

 

Oddziaływanie na świat roślinny, zwierzęcy, bioróżnorodność i lasy charakteryzuje 

się zmiennością, z przewagą korzystnych oddziaływań. Niekorzystny wpływ może 

wystąpić na etapie budowy, w trakcie lub w wyniku prowadzenia prac 

modernizacyjnych, termomodernizacyjnych budynków oraz ingerencja człowieka 

w środowisku. Niekorzystne skutki to likwidacja oraz degradacja siedlisk, zaś 

w środowisku wodnym powodowane przez: obniżanie poziomu wód, regulacja rzek, 

osuszanie terenów bagiennych, rozwój komunikacji drogowej. 

 

Działania mające na celu wykorzystywanie OZE będą przyczyniać się do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużyciu 

nieodnawialnych surowców kopalnych. Jednym z przykładów wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii jest wykorzystanie recyklingu odpadów komunalnych 

tzn. unieszkodliwienie odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii. Praktycznie, 

zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów, ścieków i emisji do 

powietrza na etapie eksploatacji systemu. Jedynie inwestycje na etapie budowy 

mogą chwilowo oddziaływać negatywnie na  środowisko, natomiast korzystne skutki 

w środowisku w sposób bezpośredni, ale odczuwalny w związku z działaniami 

wtórnym i skumulowanymi o charakterze długotrwałym. 
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Podsumowując uwzględniając działania i cele zawarte w dokumencie będą miały 

długotrwałe bezpośrednie oddziaływanie na : 

 jakość powietrza (spadek stężenia różnorodnych zanieczyszczeń), 

 środowisko (poprawa jakości każdego elementu środowiska), 

 ograniczenie niskiej emisji,  

 zużycie energii ( zmniejszenie zużycia energii w mieście, wykorzystywanie 

alternatywnych źródeł energii), 

 komfort życia społeczeństwa (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), 

 wzrost wykorzystania OZE (korzyści ekonomiczne i ochrona naturalnych 

surowców kopalnych). 

 

6.2 Metody zapobiegania i ograniczenia oraz działania kompensacyjne 

z punktu widzenia wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze 

Przeprowadzona analiza oddziaływań na środowisko pozwala na stwierdzenie, iż 

realizacja inwestycji może powodować powstawanie różnych oddziaływań na 

środowisko, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. W większości przypadków 

wdrożenie działań będzie służyć ochronie środowiska i uzyskaniu pozytywnych 

efektów ekologicznych. Część spośród wymienionych oddziaływań negatywnych 

będzie miała charakter praktycznie nieodwracalny. Dotyczyć to będzie przede 

wszystkim przekształceń terenu, a w niektórych przypadkach również fragmentacji 

obszarów cennych przyrodniczo i zaburzeń w ich prawidłowym funkcjonowaniu. 

Podczas realizacji inwestycji  mogą również  wystąpić  krótkotrwałe uciążliwości 

powiązane z modernizacjami lub budowie sieci ciepłowniczej, polegające na 

tymczasowym zwiększeniu emisji pyłów, wzmożonego ruchu komunikacyjnego oraz 

wzrost emisji hałasu. 

W celu minimalizacji przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyjęte powinny zostać odpowiednie kierunki rozwiązań technicznych, 

administracyjnych i technologicznych, aby wpływ tych projektów na środowisko był 

nieodczuwalny i nie powodował dodatkowego pogorszenia stanu środowiska. Do 

takich działań można zaliczyć: 

 rzetelne sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko, 

 przestrzeganie obowiązujących nakazów i ograniczeń prawnych, 

 odpowiednie prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie 

wydawania zgód na realizację inwestycji, 

 dobranie rozwiązań technologicznych minimalizujących negatywne 

oddziaływanie na środowisko, 
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 właściwe planowanie przestrzenne w zakresie wyboru miejsca lokalizacji 

danego przedsięwzięcia przez wybór niekolizyjnych środowiskowo lokalizacji 

przedsięwzięć oraz przez zagospodarowanie terenów przeznaczonych na 

inwestycje zgodnie z aktualnymi wymogami ochrony środowiska, 

 prowadzenie monitoringu realizacji przedsięwzięć, 

 odpowiednie skoordynowanie prac przy planowaniu inwestycji, 

 stosowanie sprawnych technicznie maszyn i środków transportu podczas 

etapu budowy/i eksploatacji miejsc wydobycia surowców, 

 opracowywanie planów zagospodarowania materiałów odzyskanych w trakcie 

robót modernizacyjnych, 

 zakładanie siatek ochronnych na elewacje remontowanych budynków, 

 stosowanie urządzeń ochrony akustycznej, 

 na etapie eksploatacji eliminowanie czynników zwiększających poziom hałasu, 

 wykonywanie prac uciążliwych ze względu na hałas tylko w godzinach 

dziennych, 

 odpowiednie oznaczanie reorganizacji ruchu, 

 stosowanie produktów, materiałów oraz technologii o wysokim stopniu jakości 

i nowoczesności, 

 zapewnienie stałego nadzoru wykonywanych prac budowlanych, 

prowadzonego przez  wykwalifikowanych specjalistów, 

 rewitalizacja zieleni miejskiej po zakończeniu prac (np. w przypadku 

nieznacznych kolizji z zielenią miejską w wyniku przeprowadzenia inwestycji 

liniowych). 

Inwestycje znajdujące się w aktualizacji „Założeń…”, które zostały przeniesione 

z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” do przedmiotowego 

dokumentu, stanowią tylko propozycję działań których celem jest poprawa jakości 

powietrza (w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii. Za realizację tych 

zadań odpowiadają inwestorzy i to oni powinni dołożyć wszelkich starań, aby wybrać 

rozwiązania i technologie spełniające kryteria najlepszych dostępnych technik oraz 

spełniających standardy emisyjne na wszystkich etapach realizacji inwestycji 

(budowa, eksploatacja, faza poeksploatacyjna).  

Należy podkreślić, iż Prognoza nie zawiera oraz nie zastępuje ocen oddziaływania na 

środowiska tych przedsięwzięć, które muszę zostać poddane osobnej ocenie 

oddziaływania na środowisko, tj. inwestycji polegającej na Budowie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów (kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 

poz. 1397).  
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6.3 Potencjalne oddziaływanie transgraniczne. 

Miasto Olsztyn położone jest około 100 km od najbliższej, północnej, położonej na 

Morzu Bałtyckim, granicy Polski oraz o około 217 km od (lądowej) granicy wschodniej. 

Znajduje się ok. 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy 

Litwy – Wilna. Skutki realizacji projektu „ Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn" nie będą mieć 

znaczenia transgranicznego, ponieważ zadania realizowane będą obejmować swoim 

działaniem obszary miasta oraz tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. 

Zadania przeniesione do przedmiotowego dokumentu z „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna” mają charakter lokalny i ich oddziaływanie na 

środowisko ograniczone będzie do oddziaływania w obrębie miasta oraz tereny 

bezpośrednio z nim sąsiadujące. Jednoznacznie nasuwają się wnioski, iż 

zaproponowane w PGN działania w żadnym stopniu nie mogą powodować 

uciążliwości poza granicami Polski. Jeśli chodzi o zaproponowane w PGN działania 

związane z remontami, dotyczące termomodernizacji budynków lub inwestycji 

liniowych, zasadniczo mogą powodować krótkotrwałe, okresowe uciążliwości 

o zasięgu oddziaływania od kilkudziesięciu lub kilkuset metrów od prowadzonej 

inwestycji. Uwaga ta nie dotyczy jednak działań będących przedsięwzięciami, które 

muszą być poddane osobnej procedurze przeprowadzenia takiej oceny np. Budowa 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010 nr 213 

poz. 1397). 

Ponadto przeważający przepływ mas powietrza – z sektora zachodniego może 

spowodować, iż pozytywny wpływ działań związanych z ograniczeniem emisji do 

powietrza oraz redukcją stężeń zanieczyszczeń będzie w niewielkim stopniu 

oddziaływał transgranicznie, poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczeń.  

Pomimo stosunkowo niewielkiej odległości od granic wymienionych Państw realizacja 

dokumentu nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko przyrodnicze 

mogące objąć terytorium sąsiadujących państw. 
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7. Ewaluacja rozwiązań alternatywnych 

Przyjęte cele i założenia w dokumencie w dużym stopniu współdziałają i są 

współzależne ze sobą. Poprawa efektywności energetycznej ogranicza 

zapotrzebowanie na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia 

bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia presji energetyki na środowisko. 

Podobne efekty przynosi zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Trudno zatem wskazać alternatywne rozwiązania, ponieważ dla uzyskania 

odpowiednich kierunków zmian konieczna jest realizacja wszystkich celów.  

Na podstawie aktualizacji „Założeń…” istniejący stan zaopatrzenia w ciepło został 

oceniony jako poprawny, gdyż przyłączone obiekty do MSC posiadają pełne 

zabezpieczenia źródłowe. Zagrożeniem dla utrzymania dostaw na pożądanym 

poziomie jest rezygnacja EC Michelin z dostaw ciepła do MSC do 2022 r. Nowym 

zabezpieczeniem zapotrzebowania na ciepło jest wybudowanie nowego źródła ciepła 

w I połowie 2020r. Nowe źródło bazować będzie na pozyskaniu energii 

z  wykorzystaniem paliwa alternatywnego. Ponadto zaostrzone zostaną standardy 

emisyjne dla instalacji i źródeł wytwarzających ciepło i pozostałe źródło (C. Kortowo) 

nie będzie w stanie dotrzymać tych norm. W takiej sytuacji bezpieczeństwo 

energetyczne Olsztyna może zostać zagrożone. Realizacja podstawowego kierunku 

działań w polityce energetycznej miasta, może odbywać się poprzez wdrożenie 

następujących rozwiązań wariantowych: 

 warianty lokalizacyjne dla nowego źródła - rozważana lokalizacja: na terenie 

C. Kortowo, na terenie EC Michelin, na terenie przemysłowym przy ul. 

Lubelskiej (obszar niezabudowany), 

 warianty paliwowe dla nowych źródeł - rozważane paliwo: węgiel, gaz 

sieciowy, biomasa, paliwa alternatywne (przekształcana frakcji palnej 

powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych); realizacja projektu 

w układzie mieszanym, stanowiącym kombinację ww. opcji paliwowych, 

 wariant finansowania inwestycji. 

Natomiast w przypadku budowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej dla systemów 

energetycznych, możliwe jest przyjęcie rozwiązań wariantowych, w takich dziedzinach 

jak:  

 termin realizacji inwestycji - uzależniony od rozwoju przestrzenno-

gospodarczego Miasta i wielkości zgłaszanych potrzeb energetycznych przez 

nowych odbiorców, 

 rozwiązania techniczno-technologiczne - możliwość budowy sieci 

podziemnych lub naziemnych (zawsze przy zachowaniu wymogów BAT), 

 trasa przebiegu sieci - uzależniona od występowania potencjalnych utrudnień 
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terenowych, wyboru miejsca lokalizacji nowego źródła (w przypadku systemu 

ciepłownicze- go) oraz od opłacalności ekonomicznej danej inwestycji.  

Wybór konkretnego a zarazem optymalnego rozwiązania dla odtworzenia mocy 

wytwórczych miasta, wymaga przeprowadzenia szczegółowych ocen i analiz 

technicznych, ekonomicznych i ekologicznych, określających możliwość 

prawidłowego funkcjonowania całego miejskiego systemu ciepłowniczego  przy 

zachowaniu wymaganych standardów środowiskowych.  

Wariantem alternatywnym dla miejscowego systemu ciepłowniczego jest 

wybudowanie nowego źródła ciepła oraz dostosowanie (modernizacja) Ciepłowni 

Kortowo jako źródła uzupełniającego. Wariant ten uwzględnia uwarunkowania 

związane z ochrona środowiska tj. konieczność stosowania instalacji odsiarczania, 

odazotowania i odpylania oraz zachowania podwyższonych standardów emisyjnych. 

Rozpatrując projekt wybudowania nowego źródła ciepła rozpatrywano następujące 

warianty: 

1. Nowe źródło w oparciu o gaz ziemny 

Zasilanie nowego źródła w oparciu o gaz będzie przynosić następujące korzyści: 

 obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

 zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych (spalanie gazu jest produkcją bez 

odpadową), 

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

 poprawa i wzrost komfortu  życia społeczeństwa. 

Ten rodzaj zasilania jest preferowany biorąc pod uwagę przepisy UE oraz korzyści 

związane z przetwarzaniem paliwa w energię. 

2. Nowe źródło w oparciu o paliwo węglowe 

Przyjmując  wariant opalania nowego  źródła ciepła węglem z perspektywy 

finansowej oraz ochrony środowiska nie jest korzystne, niesie  ze sobą szereg 

negatywnych  oddziaływań.  Zaliczyć do nich można: 

 wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

 przyrost produkcji odpadów paleniskowych, 

 wzrost zużycia wody, 

 potrzeba przebudowy układu sieci ciepłowniczej – niekorzystne oddziaływanie 

związane z budową tj. hałas, utrudnienia, przekształcenie krajobrazu, 

 dostosowanie nowego źródła do wymogów IED – relatywny wzrost cen za 

pobór ciepła. 
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3. Nowe źródło w oparciu o paliwa alternatywne 

Wykorzystanie źródeł alternatywnych w tym przypadku przekształcana frakcji palnej 

powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych czy też  biomasy może 

stanowić uzupełnienie paliwa konwencjonalnego.  

Wariantem pozyskania paliwa alternatywnego na terenie miasta Olsztyna może stać 

się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który będzie dysponował frakcją 

palną wytworzoną z odpadów komunalnych. Deklarowana ilość dostaw tego paliwa 

ze ZGOK Olsztyn w ilości 50 tys. t/a, w celu realizacji źródła o mocy cieplnej 25 MWt 

w kogeneracji, konieczne jest pozyskanie dodatkowo ok. 35-50 tys. t/a frakcji palnej 

odpadów komunalnych od innych dostawców z terenu województwa. Energetyczne 

zagospodarowanie tego potencjału w miejskim systemie ciepłowniczym miasta, 

będzie możliwe przy zachowaniu ekonomicznie uzasadnionych warunków produkcji 

ciepła dla odbiorców oraz gruntownej modernizacji C. Kortowo.  

Zastosowanie paliwa alternatywnego  przyniesie następujące korzyści: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

 oszczędność  nieodnawialnych źródeł energii, 

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

Ponadto termiczne unieszkodliwianie odpadów posiada wyższe wymagania 

ekologiczne tj. zachowanie szczególnych warunków podczas spalania, zastosowanie 

złożonej techniki oczyszczania gazów spalinowych oraz właściwe zagospodarowanie 

odpadów podprocesowych. 

W przypadku działań przeniesionych do aktualizacji „Założeń…” z „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna” żadne z działań nie zostało zakwalifikowane jako 

oddziaływujące zdecydowanie negatywnie lub ze zdecydowaną przewagą 

oddziaływań negatywnych na któryś z elementów środowiska, przeważają natomiast 

oddziaływania pozytywne. Uwaga ta nie dotyczy jednak działań będących 

przedsięwzięciami, które muszą być poddane osobnej procedurze przeprowadzenia 

takiej oceny np. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (kwalifikację 

przedsięwzięć przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko – Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397). W przypadku niektórych działań 

oddziaływanie niekorzystne będzie występować jedynie na etapie budowy, natomiast 

w długotrwałej perspektywie zadania przyniosą korzystne skutki występujące 

w wyniku oddziaływań skumulowanych, długotrwałych o charakterze stałym.  

Wobec powyższego nie ma potrzeby przedstawienia rozwiązań alternatywnych ze 

względu na ochronę środowiska. 
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8. Metody analizy i realizacji zadań oraz postanowień zawartych 

w dokumencie 

Celem oceny stopnia realizacji oraz osiągnięcie wytycznych postanowień dokumentu 

oraz analizy ich skutków obowiązkowe jest systematyczne gromadzenie 

i porównywanie danych zawartych w opracowaniu z danymi aktualnymi.  W celu 

przeprowadzanych analiz, dane gromadzone i pozyskiwane są od następujących 

organów: 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

 GUS, 

 przedsiębiorstwa energetyczne, 

 przedsiębiorstwa gazownicze, 

Zaleca się, aby przeprowadzana analiza wykonywana była przynajmniej raz w roku, 

ale nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

Analiza realizacji zadań będzie polegać na monitoringu zmian zachodzących 

w jednostkach funkcjonalnych miasta. Kontrola powinna być w momencie 

projektowania, realizacji oraz efektów końcowych. 

System monitoringu  powinien  zawierać następujące działania: 

 gromadzenie informacji (systematyczne zbieranie danych będących podstawą 

do analiz i oceny), 

 selekcjonowanie informacji, 

 analizę  zebranych danych (wykonywanie analiz porównawczych), 

 wykonywanie raportów z realizacji zadań, 

 przeprowadzanie zadań korygujących. 

Grupy najistotniejszych zagadnień, które zostały podjęte  w dokumencie to:  

 bilans energetyczny miasta,  

 analiza stanu istniejącego systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa  gazowe,  

 wskazanie kierunków rozwoju systemów energetycznych dla zapewnienia 

ciągłości dostaw nośników energii,  

 oddziaływanie na środowisko naturalne systemów energetycznych, 

 rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw energii, 
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 racjonalizacja zużycia energii, 

 propozycja działań miasta w kontekście nowej polityki energetycznej 

i klimatycznej.  

Dodatkowo zalecane jest prowadzenie monitoringu w zakresie realizacji zadań 

związanych z racjonalizacją zużycia energii w tym: 

 inwestycji modernizacyjnych, 

 zwiększenia sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu, 

 oszczędnego gospodarowania energią elektryczną. 

W tabeli poniżej (Tabela 7) przedstawiono przykładowe wskaźniki oceny realizacji 

aktualizacji „Założeń…”.  

Tabela 7. Przykładowe wskaźniki oceny realizacji aktualizacji „Założeń…” (na podstawie opracowania 
Energoekspert z października 2011 r.) 

Nazwa wskaźnika Jedn. 
Stan w roku 

bazowym 
Miara oceny 

System elektroenergetyczny 

Zużycie energii 
elektrycznej w 

gospodar-stwach 
domowych na 1 
korzystające-

go/odbiorcę rocznie 

[kWh / rok] 1 880,9 

spadek/wzrost w 
stosunku do roku 
poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Długości sieci 
dystrybucyjnej SN, 

nN na koniec 
danego roku, w tym: 
- procent długości 
sieci kablowych 

[km] 
[%] 

Łącznie: 
SN: 409,5 w tym: 

81% kablowe 
nN: 672 w tym: 
85% kablowe 

wzrost długości 
sieci w stosunku do 

roku poprze-
dzającego i/lub 

bazowego; 
zmniejszenie 
udziału sieci 
kablowych 

Moc zainstalowana 
źródeł wytwórczych 
na terenie miasta 

[MWe] 26,425 

wzrost/spadek w 
stosunku do roku 
poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Ilość i moc GPZ-ów 
w danym roku, w 

tym: 
- zmodernizowane 

- nowo 
wybudowane 

[szt. / MVA] 

1 szt GSZ Olsztyn 
220/110 / 320 MVA 
6 szt GPZ 110/SN / 

246 MVA 
2 szt GPZ należące 
do Michelin Polska 

S.A. / 138 MVA 

zmiana w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Ilość i moc stacji 
transformatorowych 

SN/nN w danym 
roku, w tym: 

[szt./ MVA] 
467 stacji SN/nN / 

172,9 MVA 

zmiana w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 
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- 
zmodernizowanych 

System gazowniczy 

Zużycie gazu w 
gospodarstwach 
domowych na 1 
odbiorcę rocznie 

[m3/ rok] 833 

spadek/wzrost w 
stosunku do roku 
poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Procent ludności 
korzystającej z sieci 

gazowej 
[%] 86 

wzrost ilości 
gospodarstw w 

stosunku do roku 
po-przedzającego 
i/lub bazo-wego 

Długość sieci 
gazowej 

s/c 
n/c 

[km] 
s/c: 64,3 

n/c: 335,3 

wzrost długości 
sieci w stosunku do 

roku poprze-
dzającego i/lub 

bazowego 

Ilość i 
przepustowość 

stacji: 
- SPR I° 
- SPR II° 

[szt., Nm³/h] 
SPR I° 3 / 28000 

SPR II° 25 / 31335 

zmiana w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

System zaopatrzenia w ciepło 

Zużycie ciepła w 
gospodarstwach 

domowych 
przyłączonych do 

systemów 
ciepłowniczych 

[TJ/rok] 2 267 

spadek/wzrost 
zużycia w stosunku 

do roku poprze-
dzającego i/lub 

bazowego 

Długość sieci 
ciepłowniczej 
Udział sieci 

preizolowanych 

[km] 
[%] 

165 
53,3 

wzrost w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Moc osiągalna w 
źródłach 

zawodowych 
Udział ciepła 

produkowanego w 
tych źródłach, w 

kogeneracji 

[MWt] 
[%] 

469,28 
34,7 

wzrost w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Udział ciepła 
systemowego 

[%] 68 

wzrost w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Przyrost 
zapotrzebowania 
mocy w msc spo-
wodowany zmianą 

sposobu 
ogrzewania w 

[MW] 0 

wzrost ilości w 
stosunku do roku 
poprzedzającego 
i/lub bazowego 
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budownictwie 
mieszkaniowym 

Oddziaływanie na środowisko naturalne systemów energetycznych 

Emisja 
zanieczyszczeń 

pyłowych (w 
źródłach 

energetycznych 
zawodowych) 

[Mg/rok ogółem na 
km2] 

2,1 

spadek w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Emisja dwutlenku 
siarki (w źródłach 
energe-tycznych 

zawodowych) 

[Mg/rok ogółem na 
km2] 

11,2 

spadek w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Emisja tlenków 
azotu (w źródłach 
energetycz-nych 

zawodowych) 

[Mg/rok ogółem na 
km2] 

7,6 

spadek w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Emisja dwutlenku 
węgla (w źródłach 
energe-tycznych 

zawodowych) 

[Mg/rok ogółem na 
km2] 

5 055 

spadek w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Rozwój energetyki lokalnej i odnawialnej 

Liczba rozwiązań 
OZE produkujących 

energię 
[szt.] 7 

wzrost ilości w 
stosunku do roku 
poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Moc zainstalowana 
instalacji jw. 

produkują-cych 
energię odnawialną 

[MW] 5,644 

wzrost w stosunku 
do roku 

poprzedzającego 
i/lub bazowego 

Racjonalizacja 
użytkowania energii 

- - 
opis podjętych 

działań 

 

W przypadku inwestycji przeniesionych do aktualizacji „Założeń…” z „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” proponuje się przyjąć następujące 

ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów co dwa lata począwszy od 2015 r.:  

 poziom emisji CO2 w MgCO2/rok (lata: 2014, 2016, 2018 i 2020), 

 poziom zużycia energii w MWh/rok (lata: 2014, 2016, 2018 i 2020).  
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisku aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn” została sporządzana 

na podstawie przepisów wynikających z ustawy OOŚ z dnia 3 października 2008 r. 

oraz Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. 

Zasadniczym zadaniem Prognozy Oddziaływania na Środowisko aktualizacji 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Olsztyna”, zwanym dalej „Prognozą” jest identyfikacja, czy założenia przyjęte 

w dokumencie nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz czy sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. 

Celem Prognozy jest ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania aktualizacji 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na 

środowisko wraz z uwzględnieniem możliwych do realizacji wariantów tego 

dokumentu.  

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono ocenę aktualnego staniu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna, identyfikację 

potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy oraz określono niezbędne 

działania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania. Ponadto przeprowadzona 

została identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta 

oraz wytyczenia kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy 

realizacji działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji 

„Założeń…”.  

Aktualizacja „Założeń…” została wykonana w oparciu o informacje i uzgodnienia 

uzyskane w trakcie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych, instytucji 

działających na rzecz rozwoju miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Olsztyn. 

W wykonanej analizie stanu zaopatrzenia miasta w nośniki energii  wykazano 

niedobory w systemach energetycznych , co powoduje konieczność realizacji zadań 

przedsiębiorstw energetycznych w celu poprawy stanu aktualnego. Do zakresu 

działań zaliczono: 

 budowę nowego źródła ciepła dla miejscowej sieci ciepłowniczej  

z wykorzystaniem paliw alternatywnych, 

 modernizację oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej, 

 zaprzestanie indywidualnego ogrzewania mieszkań na rzecz przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej, 

 modernizację oraz rozbudowę sieci dystrybuujących gaz ziemny, 
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 budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, 

 działania zmierzające do racjonalnego użytkowania energii, 

 działania termomodernizacyjne obiektów. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i oceny stwierdzono, brak potencjalnej 

możliwości wystąpienia trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko, 

związanych z realizacją celów i zadań ujętych w aktualizacji „Założeń...". 

Oddziaływania niekorzystne zidentyfikowane zostały jedynie na etapie budowy/realizacji 

danego przedsięwzięcia (możliwe do wystąpienia w czasie awarii), a ich charakter będzie 

krótkotrwały. W większości inwestycji obserwowane będą pozytywne skutki 

oddziaływania na środowisko, jako długotrwałe korzyści. Do pozytywnych aspektów 

zalicza się ograniczenie niskiej emisji w gospodarstwach indywidualnych, redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ogólna poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego. Kwalifikuje się również wzrost wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii. Wszystkie te aspekty będą skutkować poprawą życia i komfortu 

mieszkańców. 

W Prognozie przedstawiono również zadania, których celem będzie monitorowanie 

realizacji, inwestycji oraz wyznaczonych działań. Sprawdzenie  czy są one 

wykonywane zgodnie z projektami jak również czy nie wpływają negatywnie na 

różnorodne komponenty środowiska . 

Jednoznacznie stwierdzono, że realizacja zadań przedstawionych w dokumencie  nie 

będzie powodować uciążliwości poza granicami Polski – nie spowoduje 

oddziaływania transgranicznego na środowisko przyrodnicze mogącego objąć 

terytorium sąsiadujących państw. 

Działania opisane w dokumencie  nie powinny powodować powstawania skażeń oraz 

degradacji otaczającego terenu. Będą one prowadzone na terenach 

zurbanizowanych, całkowicie przekształconych antropogenicznie, gdzie nie 

występują obszary Natura 2000, nie ma zatem przesłanek do proponowania 

kompensacji przyrodniczych. Należy jednak zwracać uwagę, aby przy lokalizacji 

zadań kubaturowych i przebiegu modernizowanej i nowoprojektowanej infrastruktury 

technicznej unikać wchodzenia na tereny cenne przyrodniczo.  

Inwestycje znajdujące się w aktualizacji „Założeń…”, które zostały przeniesione 

z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” do przedmiotowego 

dokumentu, stanowią tylko propozycję działań których celem jest poprawa jakości 

powietrza (w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii. Za realizację tych 

zadań odpowiadają inwestorzy i to oni powinni dołożyć wszelkich starań, aby wybrać 
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rozwiązania i technologie spełniające kryteria najlepszych dostępnych technik oraz 

spełniających standardy emisyjne na wszystkich etapach realizacji inwestycji 

(budowa, eksploatacja, faza poeksploatacyjna).  

Należy podkreślić, iż Prognoza nie zawiera oraz nie zastępuje ocen oddziaływania na 

środowisko tych przedsięwzięć, które muszę zostać poddane osobnej ocenie 

oddziaływania na środowisko, tj. inwestycji polegającej na Budowie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów (kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 

poz. 1397).  

 

 


