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INFORMACJA - Szczegó³owy wykaz gatunków flory i fauny wystêpuj¹cych na powy¿szych terenach zamieszczono w czêœci
                           opisowej prognozy.

Tereny istniej¹cych pasów drogowych, placów i parkingów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z ma³ym udzia³em
powierzchni biologicznie czynnej i zieleni lub pozbawione powierzchni biologicznie czynnej i zieleni. Ze wzglêdu
na pe³nione funkcje (tereny ogólnodostêpne, przestrzenie publiczne) wskazanym jest sta³e utrzymanie w dobrym stanie
wizualnym (estetyczno-widokowym).

Tereny zabudowane o ró¿nych funkcjach z bardzo ma³ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i zieleni lub niemal
ca³kowicie pozbawione powierzchni biologicznie czynnej i zieleni.

Tereny zabudowane o ró¿nych funkcjach z ma³ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej oraz ma³ym udzia³em
zieleni, na ogó³ zieleni niskiej.

Tereny zabudowane o ró¿nych funkcjach ze œrednim udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i œrednim udzia³em
zieleni, w tym g³ównie zieleni niskiej.

Tereny o niskich walorach przyrodniczych:

Tereny zabudowane o funkcji mieszkaniowej z du¿ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i du¿ym udzia³em
zieleni (w tym równie¿ zieleni wysokiej).

Tereny niezabudowane lecz przekszta³cone dzia³alnoœci¹ ludzk¹ z du¿ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej
i du¿ym udzia³em zieleni (g³ównie œredniej i niskiej).

Tereny ogrodów dzia³kowych z du¿ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i du¿ym udzia³em zieleni na ogó³
œredniej i niskiej, miejscami wymagaj¹ce zabiegów porz¹dkowych.

Tereny Muzeum Przyrody z zabytkowym parkiem objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ z du¿ym udzia³em powierzchni
biologicznie czynnej i du¿ym udzia³em zieleni, w tym wysokiej. Zalecane do bezwzglêdnego pozostawienia.

Tereny zabudowane i zagospodarowane miasta Olsztyn - ca³kowicie przekszta³cone dzia³alnoœci¹ ludzk¹, stanowi¹ce
przestrzeñ prywatn¹ i publiczn¹, w sk³ad których wchodzi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
zabudowa us³ugowa i produkcyjna, a tak¿e ci¹gi komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej i tramwajowej oraz
urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, a tak¿e ró¿ne formy zieleni, w tym urz¹dzonej i nieurz¹dzonej.

W zale¿noœci od walorów estetycznych badanej przestrzeni oraz stopnia jej przekszta³cenia, a tak¿e wielkoœci powierzchni
biologicznie czynnych i wystêpowania zieleni z uwzglêdnieniem jej form i stanu biologicznego oraz estetyczno-widokowego
wyodrêbniono (zwaloryzowano) nastêpuj¹ce przestrzenie (tereny):

Tereny o wysokich walorach przyrodniczych:

Tereny o œrednich walorach przyrodniczych:

Tereny o przeciêtnych walorach przyrodniczych:

OZNACZENIA WALORYZACJI PRZESTRZENI:

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i u¿ytkowania terenów gdy¿ obejmuj¹ tereny istniej¹cych ci¹gów
komunikacyjnych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stanowi¹cych niezbêdne minimum do obs³ugi m.in. analizowanych
terenów prognozuje siê ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŒRODOWISKA BEZ MO¯LIWOŒCI ICH POGORSZENIA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ inne ni¿ obecne sposoby wykorzystania i u¿ytkowania terenów ale nie spowoduj¹ znacz¹cego oddzia³ywania na
œrodowisko prognozuje siê ZMIANÊ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŒRODOWISKA PROWADZ¥C¥
DO POWSTANIA NOWEJ JAKOŒCI ŒRODOWISKA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i u¿ytkowania terenów prognozuje siê ZACHOWANIE OBECNYCH
WALORÓW ŒRODOWISKA Z OGRANICZENIEM MO¯LIWOŒCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEÑ PROJEKTU PLANU DLA ŒRODOWISKA:
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