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INFORMACJA - Szczegółowy wykaz gatunków flory i fauny występujących na powyższych terenach zamieszczono
                           w części opisowej prognozy.

Tereny istniejących pasów drogowych, placów i parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej z małym udziałem
powierzchni biologicznie czynnej i zieleni lub pozbawione powierzchni biologicznie czynnej i zieleni. Ze względu
na pełnione funkcje (tereny ogólnodostępne, przestrzenie publiczne) wskazanym jest stałe utrzymanie w dobrym stanie
wizualnym (estetyczno-widokowym).

Tereny kolejowe obejmujące czynny tor kolejowy przebiegający głównie na nasypie ze skarpami porośniętymi na ogół
zielenią niską - duży udział powierzchni biologicznie czynnej i średni udział zieleni.

Tereny zabudowane o różnych funkcjach z bardzo małym udziałem powierzchni biologicznie czynnej i zieleni lub niemal
całkowicie pozbawione powierzchni biologicznie czynnej i zieleni.

Tereny zabudowane o różnych funkcjach z małym udziałem powierzchni biologicznie czynnej oraz małym udziałem
zieleni, głównie nasadzeń antropogenicznych (roślinności antropogenicznej).

Tereny zabudowane o różnych funkcjach ze średnim udziałem powierzchni biologicznie czynnej i średnim udziałem
zieleni, w tym głównie antropogenicznych nasadzeń zieleni (roślinności antropogenicznej).

Tereny zabudowane o różnych funkcjach z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej i dużym udziałem zieleni
(w tym również zieleni wysokiej).

Tereny niezabudowane lecz przekształcone działalnością ludzką z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej
i dużym udziałem zieleni (głównie niskiej).

Tereny niezabudowane lecz przekształcone działalnością ludzką z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej
i dużym udziałem zieleni, w tym wysokiej - tereny o znaczących walorach i istotnych wartościach dla miasta.

Tereny wód powierzchniowych obejmujące istniejące zbiorniki wodne - jezioro Długie i jezioro Czarne, charakteryzujące
się znacznym udziałem roślinności wodnej i wodolubnej - tereny o znaczących walorach i istotnych wartościach.

Tereny zabudowane i zagospodarowane miasta Olsztyn - całkowicie przekształcone działalnością ludzką, stanowiące
przestrzeń prywatną i publiczną, w skład których wchodzi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
zabudowa usługowa, tereny rekreacyjne, a także ciągi komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej i kolejowej oraz
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, a także różne formy zieleni, w tym urządzonej i nieurządzonej.

W zależności od walorów estetycznych badanej przestrzeni oraz stopnia jej przekształcenia, a także wielkości powierzchni
biologicznie czynnych i występowania zieleni z uwzględnieniem jej form i stanu biologicznego oraz estetyczno-widokowego
wyodrębniono (zwaloryzowano) następujące przestrzenie (tereny):

Tereny o wysokich i średnich walorach przyrodniczych:

Tereny o przeciętnych walorach przyrodniczych:

Tereny o niskich walorach przyrodniczych:

OZNACZENIA WALORYZACJI PRZESTRZENI:

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i użytkowania terenów gdyż obejmują tereny
istniejących ciągów komunikacyjnych i urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących niezbędne minimum do obsługi
m.in. analizowanych terenów prognozuje się ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA BEZ
MOŻLIWOŚCI ICH POGORSZENIA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są inne niż obecne sposoby wykorzystania i użytkowania terenów ale nie spowodują znaczącego
oddziaływania na środowisko prognozuje się ZMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŚRODOWISKA
PROWADZĄCĄ DO POWSTANIA NOWEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i użytkowania terenów prognozuje się ZACHOWANIE
OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA Z OGRANICZENIEM MOŻLIWOŚCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEŃ PROJEKTU PLANU DLA ŚRODOWISKA:


