
STRESZCZENIE	W	JĘZYKU	NIESPECJALISTYCZNYM	

W pierwszym rozdziale prognozy przedstawione podstawy prawne sporządzenia 

prognozy oraz metodę zastosowana przy jej sporządzaniu. Podstawowym aktem 

prawnym na podstawie, którego sporządza się prognozę jest Ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu głównie metod opisowych. 

Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę ustaleń planu, w której wymieniono 

projektowane funkcje oraz powiązania projektu miejscowego planu z innymi 

dokumentami – analizie poddano SUiKZP miasta Olsztyna. Stwierdza się zgodność z 

wytycznymi zawartymi ww. dokumencie. Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę i 

stan środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem miejscowego planu, 

opisano tutaj położenie terenu, rzeźbę terenu, gleby, szatę roślinną, wody 

powierzchniowe, wody podziemne i klimat. Na terenie opracowania nie występują 

obszary objęte prawną ochroną przyrodniczą. 

 Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie nieznacznie oddziaływać na 

poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru 

niektórych oddziaływań przy zastosowaniu ustaleń zawartych w projekcie miejscowego 

planu i uwag zawartych w Prognozie oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało 

prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym 

środowisko jest ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych 

terenów inwestycyjnych na terenach dotychczas niezagospodarowanych. 

Dla terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej wraz infrastruktura techniczną 

charakterystyczne są następujące oddziaływania środowiskowe: 

− emisja zanieczyszczeń do atmosfery (ogrzewanie oraz wprowadzanie spalin); 

− wytwarzanie ścieków i odpadów komunalnych; 

− hałas; 

− zmiany w powierzchni ziemi, roślinności i krajobrazie. 

Przy sporządzaniu projektu planu miejscowego miały zastosowanie cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu. W zagospodarowaniu wzięto pod uwagę wrażliwość wód 



podziemnych na zanieczyszczenia. Ścieki sanitarne będą odprowadzone do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Nakazano również odprowadzenie ścieków deszczowych 

z utwardzonych szczelnych powierzchni ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy nakazano realizować w pierwszej 

kolejności z sieci cieplnej poprzez jej rozbudowę, natomiast przy braku takiej możliwości 

- indywidualnie, w oparciu o ekologiczne źródła energii: gaz ziemny, olej opałowy, 

drewno, energię elektryczną lub energię odnawialną. Wzrost emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, powstały w wyniku spalania, będzie niewielki i nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych norm w obszarze planu jak i w  jego otoczeniu. Wykluczono 

wykorzystywanie węgla lub paliw węglopochodnych. 

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg ustaleń mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. Realizacja nowych 

obiektów winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonanie obiektów i instalacji przewidzianych w planie zgodnie 

z obowiązującymi normami i przy użyciu odpowiednich technologii ograniczy do 

minimum negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie powoduje skutków środowiskowych, 

których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania 

zaproponowana w miejscowym planie ma charakter lokalny.  

Podsumowując, realizacja zapisów planu wywoła dalsze przekształcenia terenów, 

które poprzez wprowadzanie nowej zabudowy doprowadzą do ograniczenia powierzchni 

gruntu aktywnego biologicznie. Nastąpi stopniowa intensyfikacja zabudowy, przede 

wszystkim mieszkaniowej. 

 


