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Streszczenie
Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu i wartości
kulturowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północnozachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu. Podstawą
określenia warunków realizacji ustaleń planu są informacje o komponentach środowiska i ich
jakości zawarte w publikacjach i dokumentacjach niepublikowanych oraz wizja terenowa,
pozwalająca określić aktualny stan powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, zagospodarowania
i użytkowania terenu. W przypadku analizowanego projektu planu dane te są wystarczające
do przeprowadzenia oceny. Nie prowadzono odrębnych badań. Oddziaływanie na warunki
życia mieszkańców jest ujmowane jako synteza oddziaływań na poszczególne elementy
środowiska.
Zapisy projektu jedynie planu modyfikują dotychczasowe zagospodarowanie terenu
wprowadzając zagospodarowanie na tereny wolne od zabudowy. Może zwiększyć się
ilościowy zakres dotychczasowego oddziaływania na środowisko
Uzupełnienie zagospodarowania nie spowoduje radykalnej zmiany charakteru tej części
miasta w obrębie komponentów środowiska: powierzchni ziemi, szaty roślinnej, fauny, wód
powierzchniowych i płytkich wód podziemnych; można oczekiwać, że realizacja zamierzeń
nie będzie miała większego wpływu na warunki mikroklimatyczne oraz wody podziemne
głębszych poziomów Ograniczeniu wpływu funkcjonowania nowego zagospodarowania na
powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne będzie sprzyjało wykorzystanie do
odprowadzania ścieków (w tym zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych)
wyłącznie sieci infrastruktury miejskiej. Istniejąca i planowana na obszarze planu oraz
sąsiadująca z obszarem planu zabudowa należy do zabudowy objętej ochroną przed hałasem.
W przypadku przekroczenia standardów klimatu akustycznego należy stosować techniczne
środki ochrony przed hałasem.
Planowane zmiany zagospodarowania, ze względu na cechy położenia obszaru planu nie
naruszą powierzchni ani integralności obszarów ochrony Natura 2000 ani innych form
ochrony jakości środowiska. Nowe zagospodarowanie nie będzie miało istotnego
niekorzystnego wpływu na wody płynące rzek Kumiela i Babica znajdujące się poza
granicami planu.
Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego.
Ustalenia projektu planu realizują zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych,
sformułowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta oraz programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląga. Uwzględniają także ocenę
uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania terenu, zawartą w opracowaniu
ekofizjograficznym i przyjmują wskazany tam kierunek działania w zakresie ochrony jakości
środowiska.
Skutki realizacji ustaleń planu dla jakości środowiska będą kontrolowane w drodze procedur
państwowego monitoringu środowiska. Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej
kompensacji skutków realizacji ustaleń planu.
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1.Uwagi wstępne
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem obowiązującej procedury
prowadzącej do zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu,
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późń.zm).
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii
Konopnickiej w Elblągu, została wykonana w Departamencie Urbanistyki i Architektury w
Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Podstawy formalno-prawne sporządzenia prognozy:
 Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 353),
 Uchwała nr XVII/355/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii
Konopnickiej w Elblągu,
 opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta i
powiatu Elbląg nr. ZNS.4450.28.2016.AK.1 z dnia 14.09.2016 r,
 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.411.47.2016.GK z
dnia 12.10.2016 r.
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko wykonana jest na podstawie Art. 51
ust. 1, pozostającego w związku z Art. 46 p. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko i posiada zakres odpowiadający wymaganiom
zawartym w Art. 51 ust. 2 i Art. 52 wymienionej ustawy, stosownie do specyfiki
terenu i projektowanych funkcji, uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla
miasta i powiatu Elbląg.
Celem opracowania jest:
 ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i
Marii Konopnickiej w Elblągu
 wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego
oddziaływania na środowisko proponowanych w planie rozwiązań.
Opracowanie obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu zmianą planu i
pozostającemu w zasięgu jej oddziaływania.
Podstawę prawną i merytoryczną sporządzenia prognozy stanowiły następujące dokumenty i
materiały:
Ustawy i rozporządzenia
o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672, z późn
zm),
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o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2134 z
późn. zm.).
o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 909 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.
U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
o Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., Nr 1446, z późniejszymi zmianami),
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin,
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt,
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków,
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
Opracowania merytoryczne
o Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Elbląg, Praca Zbiorowa, Elbląg 2009
o Założenia do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga.
Opracowanie fizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta. Kotliński A., Szczęsny J.
TUP, Zakład Planowania Przestrzennego Pracownia w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1986.
o Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków gminy
miasto Elbląg, mgr Paweł Sągin, Gdynia 2009
o Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków
gminy miasto Elbląg, mgr inż. Andrzej Demczuk, Elbląg 2015
o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta
Elbląg, uchwalone uchwałą Nr XXXIII/825/2006 RM w Elblągu z 26.10.2006 r.,
o zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg, uchwalona uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r.,
o Program Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga do roku 2020 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2021 – 2025, uchwalony uchwałą Nr XX/412/2016 Rady Miejskiej w
Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r.
o Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Zakrzewa w Elblągu - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - Centrum część B, mgr inż Andrzej
Demczuk, Elbląg 2015
o Raport o stanie środowiska województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku, WIOŚ
Olsztyn, 2015
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o Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga, w roku 2015, WIOŚ w
Olsztynie Delegatura w Elblągu 2016
o Mapa akustyczna miasta Elbląga, wraz z aktualizacją, marzec 2013r.
o Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, (uchwała RM w Elblągu
Nr 625/2013 z 19 czerwca 2013r.)
o Charakterystyka lasów na obszarze miasta Elbląg. Charakterystyka fauny na obszarze
miasta Elbląg. materiał do ekofizjograficznej charakterystyki miasta , Pamfil W. 2009.
o Charakterystyka roślinności, terenów zieleni i terenów otwartych miasta Elbląga, Leon
Jerzy Budzisiak, Luty-Marzec 2009
o Mapy rozmieszczenia na terenie miasta Elbląga dziko występujących gatunków roślin,
grzybów i zwierząt (z wyłączeniem ichtiofauny) objętych ochroną oraz będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, opracowanie zbiorowe, Gdynia 2013
o Graficzne przedstawienia tras przelotowych i miejsc gniazdowania ptaków na terenie
miasta Elbląg. Analiza wpływu zebranych danych na rozwój przestrzenny miasta Elbląg,
Paweł Janowski, Gdynia 2013
o Hydroportal KZGW – mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego
o Geoportal.gov.pl
o http://ikar2.pgi.gov.pl/ - geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego
o http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/ -portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
oraz:
o informacje uzupełniające projektantów planu,
o wizje terenowe.
2. Charakterystyka dotychczasowego użytkowania terenu objętego planem
Obszar planu położony jest w śródmiejskiej części miasta. Granice obszaru wyznaczają:
 od strony północnej – fragment ulicy Szczyglej;
 od strony wschodniej – fragment ulicy Marii Konopnickiej;
 od strony południowej – fragment ulicy Niepodległości;
 od strony zachodniej – fragment ulicy Suwalskiej;
Projektowane zmiany obejmują ustalenia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - Centrum część B w Elblągu zatwierdzonego
uchwałą nr IX/260/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.08.1999 r.
Zgodnie z zapisami dokumentu obszar zmiany obejmuje fragment obszaru planu, który
wyznaczał:
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług;
 tereny funkcji mieszkaniowej , w formie zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej
zwartej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług;
 tereny komunikacji;

Stosownie do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy – miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej Elblągu,
zmienionego uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r. obszar planu
reprezentuje:
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w zakresie zasad polityki przestrzennej:
 obszary wymagające rewitalizacji w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji
zabudowy,
 obszary posiadające możliwość intensyfikacji zabudowy oraz wymagające znacznej
poprawy estetyki przestrzeni i standardu użytkowego.
w zakresie dominującej funkcji:
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym.
Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 2,6 ha. Teren planu położony jest w
śródmiejskiej części Elbląga.
Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części zainwestowany i
zabudowany. Zabudowę, stanowią budynki jednorodzinne .Południowo-wschodni fragment
obszaru opracowania jest niezainwestowany i porośnięty roślinnością ruderalną.
W granicach analizowanego terenu nie ma dużych emitorów przemysłowych,
wpływających znacząco na pogorszenie jakości środowiska. Istotnym źródłem emisji
niezorganizowanej jest komunikacja samochodowa, szczególnie ulice Konopnickiej i
Niepodległości. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ma miejsce również z domowych
pieców grzewczych. Analizowany obszar miasta jest podłączony do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.
Teren opracowania objęty jest aglomeracją sanitarną dla miasta Elbląg.

Ortofotomapa obszaru opracowania
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3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego
Obszar objęty ustaleniami planistycznymi położony jest w obrębie strefy krawędziowej
Wysoczyzny Elbląskiej
Rzeźba terenu
Teren opracowania nachylony jest w kierunku południowo- zachodnim. Rzędne terenu od ok.
30 m n.p.m do ok. 39 m n. p.m. Rzeźba terenu na większości obszaru opracowania została
zmieniona przez dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie, które przekształciło górne
warstwy podłoża i jego profil glebowy. Na terenach niezbyt silnie przekształconych
(niezainwestowany południowo-wschodni narożnik) możemy jeszcze zobaczyć naturalną
rzeźbę tereny w postaci niewielkich skarp.
Warunki gruntowo-wodne
Obszar opracowania według danych Państwowego Instytutu Geologicznego budują głównie
gliny zwałowe. Rzadziej są to piaski i żwiry lodowcowe. Generalnie wody gruntowe zalegają
głębiej niż 2-3 m. Miejscami, na trudno przepuszczalnych przewarstwieniach woda może
zalegać płycej, na głębokości 1-2 m. Głębsze warstwy wodonośne zalegają na głębokościach
kilkudziesięciu metrów. Warstwę wodonośną tworzą tu głównie zwykle piaski. W
opisywanym rejonie miasta występują trzy podstawowe piętra wodonośne: kredowe,
trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Znaczenie użytkowe posiada piętro czwartorzędowe, w
którym wodonosiec tworzą piaski i żwiry międzymorenowe, izolowane od powierzchni przez
warstwy nieprzepuszczalne.
Płytkie warstwy geologiczne zostały przekształcone w wyniku dotychczasowego
zainwestowania. Generalnie należy przyjąć, że w warstwie przypowierzchniowej zalegają
grunty nasypowe. Ich miąższość może osiągać kilka metrów. Przygotowanie podłoża pod
lokalizację obiektów kubaturowych polegało najczęściej na wymianie gruntów nienośnych
na grunty nośne (nasypy). W warstwie poniżej kilku metrów pod poziomem terenu można
spodziewać się obecności gruntów naturalnych.

wycinek mapy geologicznej (szczegółowa MGP 1:50000) z zaznaczeniem granic obszaru opracowania
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Hydrografia
Na obszarze opracowania brak jest wód powierzchniowych płynących. Najbliższym
elementem hydrograficznym jest rzeka Babica (450 m od północnych granic planu) będąca
prawym dopływem rzeki Elbląg. Jednak ze względu na nachylenie obszaru Elbląga obszar
opracowania należy do zlewni bezpośredniej rzeki Kumiela (około 750 metrów od
południowej granicy planu). Naturalny spływ wód z obszaru opracowania odbywa się w
kierunku rzeki Kumiela.

położenie obszaru opracowania na tle Rastrowej Mapy Podziały Hydrograficznego Polski(kolory linii na mapie
oznaczają kolejne rzędy działów wodnych: fioletowy I rzędu, czerwony II rzędu, zielony III rzędu)

Kumiela jest ciekiem II rzędu, prawostronnym dopływem rzeki Elbląg. Wypływa z
Wysoczyzny Elbląskiej, z jeziora Starego w okolicy Jeleniej Doliny. Rzeka płynie w
kierunku południowo-zachodnim w głębokim erozyjnym wąwozie do krawędzi wyżyny a
następnie wpływa na teren Żuław Wiślanych, uchodząc do rzeki Elbląg na terenie miasta w
dzielnicy Zatorze. Kumiela ma długość 20,1 km, powierzchnia zlewni wynosi 49,5 km2.
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Zlewnia Kumieli o podłużnym kształcie charakteryzuje się dużymi różnicami wysokości –od
rzędnych terenu około 172 m npm w części źródłowej na odpływie z jeziora Starego do
ok.1,0-1,5 m npm na odcinku ujściowym. Rzeka ma charakter typowo górski, o dużych
spadkach i znacznych prędkościach nurtu rzeki. Po opadach atmosferycznych następują nagłe
przybory wody. Teren zlewni od źródeł do ok. 9,0 km biegu rzeki jest naturalnym obszarem
leśnym pokrytym lasem mieszanym z przewagą drzew liściastych. Poniżej zaczynają się
tereny pól uprawnych, łąk , których coraz większe obszary zajmowane są pod zabudowę
miejską. Poniżej km 6,0 biegu Kumiela wpływa na tereny intensywnej zabudowy miasta
Elbląga.
Cały obszar opracowania znajduje się w obrębie zlewni deszczowych, ujmujących
wody opadowe do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej. Obszar opracowania jest objęty
kanalizacja deszczową.

Obszar opracowania nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią ( raz na
100 lat) w rozumieniu ustawy Prawo Wodne.
Gleby, szata roślinna i fauna
W wyniku dotychczasowego użytkowania terenu gleby naturalne zostały z większej
części omawianego obszaru usunięte lub przykryte nasypami. Aktualnie powierzchnie
niezabudowane z naturalną pokrywą glebową stanowią tylko niewielką część powierzchni
objętej opracowaniem. Szata roślinna na obszarze opracowania jest w większości
ukształtowana przez człowieka. Tworzą ją spontanicznie wykształcające się zbiorowiska
ruderalne oraz towarzysząca zabudowie zieleń urządzona. W ogrodach przydomowych
towarzyszących tej zabudowie można spotkać wiele drzew i krzewów ozdobnych oraz
owocowych jak : orzechy włoskie, grusze, jabłonie, śliwy itp. Z drzew iglastych wyróżnia się
kilka kilkudziesięcioletnich sosen i świerków. Występują także pojedyncze dęby, buki i
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brzozy. Zieleń wysoka na terenach publicznych reprezentowana jest głównie poprzez topole,
brzozy i klony rosnące wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Drzewa na terenie opracowania nie stanowią układu kompozycyjnego który mógł
powstać razem z pierwotnym założeniem urbanistycznym tego obszaru. Z punktu widzenia
walorów przyrodniczych i krajobrazowych szaty roślinnej omawianego terenu należy uznać,
że nie ma tu elementów wymagających szczególnej ochrony Jednak istniejące tu elementy
szaty roślinnej pełnią istotną rolę sanitarną i chronią przed hałasem komunikacyjnym.
Elementem charakterystycznym dla obszaru opracowania są znacznej wielkości
ogródki przydomowe zlokalizowane na tyłach budynków. Pierwotnie pełniły one funkcję
bardziej użytkową (sady, uprawy). Obecną tendencją jest dążenie do funkcji bardziej
rekreacyjnej.
Charakter fauny na obszarze planu nie odbiega od przeciętnych właściwości jakie są
spotykane na obszarach śródmiejskich i peryferyjnych dużych miast.
W roku 2013 zostało wykonane opracowanie inwentaryzacyjne składników fauny
bezkręgowej, kręgowej (płazów, gadów i ssaków), flory naczyniowej i mikobioty („flory”
grzybów i porostów) objętych prawną ochroną bądź wymienionych w załącznikach
Dyrektywy Rady występujących na terenie całego miasta Elbląg. Inwentaryzacja ta miała za
zadanie szczegółowe przeszukanie terenów miasta pod katem gatunków chronionych.
Przeprowadzone prace nie stwierdziły w granicach opracowania gatunków objętych ochroną
ścisłą i częściową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004 r. w
sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz.
1765), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
5.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 Nr 81), jak i gatunków
ujętych w załącznikach Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz.WE 206 z 22.7.1992, str. 7).
W roku 2013 zostało również wykonane opracowanie wykonanie inwentaryzacji
przyrodniczej w zakresie zbadania ornitofauny obszaru w granicach administracyjnych gminy
miasta Elbląg. W granicach niniejszego opracowania nie stwierdzono gatunków z załącznika
I Dyrektywy Ptasiej. Przez obszar opracowania nie przebiegają również trasy przelotów na
noclegowiska lub żerowiska ani nie stanowi kierunku migracji jesiennej i wiosennej.
Klimat lokalny, stan sanitarny i aerosanitarny, klimat akustyczny1
Lokalne stosunki klimatyczne Elbląga, jak wszystkich większych miast, kształtowane są nie
tylko w wyniku frontów atmosferycznych, ale również w wyniku wielu innych czynników, do
których zalicza się między innymi: dopływ do atmosfery sztucznie wytwarzanego ciepła,
dopływ zanieczyszczeń czy zmiany charakteru podłoża. W wyniku tego w mieście częściej
niż na obszarach pozamiejskich obserwuje się wyższe sumy opadów, częstsze występowanie
mgieł, zmniejszenie siły wiatrów oraz występowanie silnych turbulencji powietrza.
Warunki pogodowe na danym obszarze bardzo silnie wpływają na kumulację bądź
rozpraszanie zanieczyszczeń. Niskie temperatury, a zwłaszcza jej spadek poniżej 0°C, z czym
wiąże się większa emisja pyłów głównie z pieców domowych i komunikacji na skutek
wzmożonego zapotrzebowania na ciepło. Okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach
wiatrów (brak przewietrzania miasta), dni z mgłą, wskazujące często na przyziemną inwersję
temperatury, hamującą dyspersję zanieczyszczeń (występujące najczęściej w okresie jesiennozimowym), okresy następujących po sobie kilku, a nawet kilkunastu dni bez opadów (brak
1

Niniejszy punkt został opracowany na podstawie Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga, w roku 2015, WIOŚ w
Olsztynie, Delegatura w Elblągu 2016
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wymywania zanieczyszczeń) są warunkami sprzyjającymi kumulowaniu się zanieczyszczeń.
Natomiast warunki pogodowe, które sprzyjają rozpraszaniu zanieczyszczeń, to: duże
prędkości wiatrów (lepsze przewietrzanie), opad, który zapewnia wymywanie
zanieczyszczeń, dni ciepłe, słoneczne, sprzyjające powstawaniu pionowych prądów powietrza
(konwekcja), zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń.
Elbląg leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, w tzw.
mazurskiej dzielnicy klimatycznej, najchłodniejszej z nizinnych części Polski (szczególnie
zimne wiosny i zimy). Klimat lokalny Elbląga charakteryzuje się dużą zmiennością stanów
pogody. Tereny wysoczyznowe (Krasny Las, Próchnik, Dąbrowa) charakteryzuje się
większymi amplitudami temperatur, niższą roczną temperaturą, dłużej trwającymi
przymrozkami, wyższymi opadami i dłuższym zaleganiem pokrywy śnieżnej w stosunku do
obszaru żuławskiego. Klimat lokalny cechują średnie roczne opady, wynoszące ok. 600 mm.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. +7,0°C z maksimum w lipcu ok. +17,5°C i
minimum w styczniu ok. -2,5°C. Przeciętnie w ciągu roku opady występują przez ok. 160 dni,
liczba dni z przymrozkami wynosi 140, natomiast pokrywa śnieżna zalega średnio przez 83
dni. Okres wegetacyjny jest bardzo krótki, dla rejonu Elbląga wynosi tylko około 200 dni. W
ciągu całego roku dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Jesienią i zimą
wzrasta udział wiatrów południowych, zaś wiosną i latem północnozachodnich.
W granicach analizowanego terenu nie ma dużych emitorów przemysłowych,
wpływających na pogorszenie jakości środowiska. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ma
miejsce głównie z domowych pieców grzewczych oraz komunikacji kołowej.
Obliczenie wielkości emisji do powietrza przez podmioty zlokalizowane na terenie Elbląga
wykonano w oparciu o informacje o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie danych
z 75 zakładów
W 2015 roku z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Elbląga do powietrza
wyemitowano ogółem:
 Pył ogółem - 110 Mg
 Dwutlenek siarki (SO2) - 1078 Mg
 Tlenek węgla (CO) – 125 Mg
 Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2 - 563 Mg
Tabela. Porównanie emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach
2010-2015
Rok

Pył ogółem
[Mg]

2010

135

1244

651

149

2044

Pyły i
wymienione
gazy ogółem
[Mg]
2179

2011

159

1241

617

125

1983

2142

2012

157

1209

668

110

1987

2144

2013

92

1158

600

90

1748

1840

2014

84

1011

597

157

1765

1849

2015

110

1078

563

125

1766

1876

Dwutlenek Tlenki azotu
siarki
w przeliczeniu
[Mg]
na NO2 [Mg]

Tlenek
węgla
[Mg]

Wymienione
gazy ogółem
[Mg]

W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano spadek wielkości emisji w podstawowych
wskaźnikach zanieczyszczeń – tlenków azotu o 5,7% i tlenku węgla o 20,4%. Nastąpił wzrost
emisja pyłu ogółem o 30,9% i dwutlenku siarki o 6,6%.
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Rys. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu Elbląga w latach 2010 – 2015 r.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, emisja ze źródeł energetycznych z zakładów
przemysłowych stanowiła główne źródło emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenku węgla i
tlenków azotu na terenie Elbląga. Największe ilości zanieczyszczeń przemysłowych do
powietrza pochodzą z ENERGI Kogeneracji Sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Alstom Power Sp. z o.o.
Przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest działalność człowieka.
Rozwój przemysłu wiąże się nieuchronnie ze spalaniem, do celów energetycznych i
transportowych, ogromnej ilości paliw (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny).
Głównym produktem ich spalania jest dwutlenek węgla odgrywający dużą rolę w
kształtowaniu zmian klimatycznych.
Na terenie Elbląga największe ilości CO2 do powietrza emitują Energa Kogeneracja
Sp. z o.o. - (ok. 82 % emisji ogółem) oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
(ok. 13% emisji ogółem).
tys.Mg
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Rys. Wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Elbląga w latach 2010 – 2015 r.

Podstawową oceną jakości powietrza, służącą do stwierdzenia zachowania norm
jakości, a w przypadku ich niedotrzymania, do wdrożenia programów naprawczych, jest
coroczna ocena jakości powietrza w strefie wykonywana przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w oparciu o art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia
2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami).
Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku
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została wykonana w układzie trzech stref, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).
Miasto Elbląg położone jest na obszarze strefy miasto Elbląg, w której ocenę jakości
wykonano pod kątem ochrony zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań m.in.
rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 września 2012 roku z w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012., poz.1032) i dyrektywy 2008/50/WE w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.
W ubiegłym roku ocenę wykonano w oparciu o dane pochodzące z pomiarów
prowadzonych na stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul.
Bażyńskiego oraz modelowania matematycznego wykonanego na zlecenie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska dla substancji PM10, B(a)P i ozonu.
Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 12
wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu
(C6H6), ozonu troposferycznego (O3), pyłu PM10, pyłu PM 2.5, kadmu (Cd), niklu (Ni),
ołowiu (Pb), arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Tabela. Klasyfikacja strefy miasto Elbląg ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem
ochrony zdrowia w 2015 r.
Nazwa
strefy/Ko
d strefy

NO 2

CO

PM10

PM 2.5

C6H6

Pb

As

Cd

Ni

B(a)p

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

Uwagi

C - przekroczenie
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle
PM10
D2 - niedotrzymanie
poziomu dla ozonu w
A
przypadku celu
(D2)
długoterminowego (2020)
O3

SO 2

Klasa dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

miasto
Elbląg
(PL
2802)

Tabela Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w Elblągu w latach 2010 – 2015
Wskaźnik

SO2

NO2

Jednostk
a
µg/m

3

µg/m3
µg/m3

PM10

CO
O3
C6H6
B(A)P
Benzo(a)
piren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1h max

62,5

42,4

55,9

49,5

68

64

24h max

25

10,6

22,5

20,4

12

12,5

śr. roczna

5,78

2,14

3,7

3

3,3

3,9

1h max

132,7

165,4

101,3

94,1

80

85

śr. roczna

13,72

15,2

14,1

11,7

13

13,6

24h max

148,9

80,1

-

24,6/22,9

-

śr. roczna

ilość przekroczeń 24h
max
µg/m3
8h max
µg/m

3

8h max

ilość przekroczeń 8h max

m

24,6*/24,2m

26,5

24,6

25,9 / 24

37

24

20 / 16m

18/18m

17*/21m

21*/26m

2257

1780

1969

3238

1640

1290

130,5

133,6

138,4

136,1

133,8

156,9

8

12

14

4

6

13

m

26,3*/24,2

m

3

śr. roczna

1,58

0,6

b.d.

b.d.

b.d.

0,9

ng/m3

śr. roczna

2,56

2,84

3,3

1,7

2,9

2,0

µg/m

14

µg/m3
śr. roczna
PM2,5
m
- pomiary manualne
* - pomiary niewykorzystane w ocenie

17,6m

17,6m

18,0m

16,2m

15,5m

14,9m

Klasyfikacja strefy miasto Elbląg w 2015 roku:
 Ze względu na ochronę zdrowia, z uwagi na brak przekroczeń poziomów
dopuszczalnych w zakresie stężeń zanieczyszczeń SO2, tlenków azotu, CO, benzenu,
pyłu PM2.5, pyłu PM10 oraz ołowiu a także brak przekroczeń poziomu docelowego
arsenu, kadmu, niklu, ozonu w powietrzu - strefę zakwalifikowano do klasy A,
 w aspekcie ochrony zdrowia, ze względu na przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 strefę zakwalifikowano do klasy C,
 ze względu na przekroczenie wartości celu długoterminowego określonego dla ozonu,
strefę zakwalifikowano do klasy D2 w aspekcie ochrony zdrowia ludzi.
Występujące przekroczenia związane są ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych spowodowaną
niekorzystnymi
warunkami rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie zimowym - inwersje
temperatury, niskie temperatury (poniżej -100C) i prędkości wiatru oraz cisze. Ponadto
niezadowalający stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach
grzewczych – mała wydajność, czystość kominów i palenisk, jak i jakość materiału
grzewczego (czasami spalane odpady z gospodarstw domowych m. in. butelki PET, kartony
po napojach, odpady organiczne i inne) są przyczyną wystąpienia wyższych stężeń substancji
niż dopuszczalne. Źródłem emisji B(a)P, podobnie jak pyłu PM10 jest niepełne spalanie paliw
stałych (węgla, koksu, drewna) oraz transport samochodowy. W związku z zaistnieniem
przekroczeń działania podejmuje się zgodnie z art. 91 Prawa Ochrony Środowiska czyli m.in.
opracowanie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń
stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
W 2013 roku został opracowany Program Ochrony Powietrza ze względu na
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg. W 2015 roku
Urząd Marszałkowski w Olsztynie opracował dwa Plany Działań Krótkoterminowych dla
strefy miasto Elbląg (Program przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013r. Termin jego realizacji upływa w
grudniu 2023 roku.
 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P
zawartego w pyle zawieszonym PM10,
 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10.
Zadaniem realizacji planów jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń
zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
W roku 2012 miasto Elbląg opracowało mapę akustyczną, w roku 2013 została ona
zaktualizowana. Na obszarze znajduje się zabudowa akustycznie chroniona. Plan zakłada
także jej rozbudowę. Poziomu dopuszczalnego hałasu przedstawiają się następująco:
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Większość terenu opracowania zlokalizowana jest w strefie hałasu poniżej 55db.Na
ulicach Marii Konopnickiej i Niepodległości generowany jest hałas który może stanowić
źródło uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej (także nowoprojektowanej) na krańcach
południowych i wschodnich. W roku 2016 zostało przebudowane skrzyżowanie ulic Marii
Konopnickiej - Niepodległości. Powstało tzw. rondo ósemkowe, mogło to wpłynąć na rozkład
hałasu na styku tych dwóch ulic. Najbliższa aktualizacją mapy akustycznej Elbląga
przewidziana jest, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, na rok 2017

wycinek z Mapy Akustycznej miasta Elbląg z zaznaczonym obszarem opracowania
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W 2015 roku do wód powierzchniowych z miasta odpłynęło ogółem 7624,6 tys. m3
oczyszczonych ścieków komunalnych z czego 99,99% stanowiły ścieki odprowadzone do
rzeki Elbląg z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Elblągu.
Tabela. Ilość ścieków komunalnych odprowadzonych w 2015 roku do wód powierzchniowych z
punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga
Rodzaj
oczyszczalni

Nazwa podmiotu
Elbląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji
oczyszczalnia w
Elblągu

Odbiorni
k
ścieków

Mb

Uwagi

Elbląg

20 888,0

7624,19

Ścieki uszczelnionym
kanałem o dł. 160 m
odpływają do rzeki
Elbląg

Rzeka
Kumiela

1,23

0,450

Ścieki kanałem o
długości 500 m
odpływają do Kumieli

Mb (osad czynny,
komory
denitryfikacji i
defosfatacji)

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5

Ilość ścieków
(m3/d)
(tys.
(m3/d)
m3/rok)

Tabela. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzone w 2015 roku do wód powierzchniowych
punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga
Nazwa podmiotu

Odbiorni
k ścieków

Średnie stężenie zanieczyszczeń (mg/dm³) / Ładunek
zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do
odbiornika (kg/d)
BZT5
ChZT-Cr Zaw. og
N og.
P og.

z

Dopuszczalna
ilość ścieków
(m3/d)

Średnie stężenie
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o w
Elblągu ul.Rawska 2-4
oczyszczalnia w Elblągu

4,63
Rzeka
Elbląg

4,64

4,9

0,5

Dopuszczalne stężenie
15,0

125,0

35,0

35 000,0

10,0

1,0

Ładunek zanieczyszczeń
92,37

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5

39,17

830,88

49,0
Rzeka
Kumiela

25,0
0,06

93,88

101,65

11,90

Średnie stężenie
159,0
49,0
Dopuszczalne stężenie
125,0
35,0
Ładunek zanieczyszczeń
0,196
0,06

2,1

Tabela . Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód
powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2010-2015
Azot
ogólny

Fosfor
ogólny

46,0

50,7

4,9

316,3

40,5

54,2

4,5

37,4

381,2

68,3

43,3

4,2

8239

42,4

317,3

75,5

65,8

5,3

2014

7063

36,5

270,1

51,7

55,0

3,6

2015

7625

33,7

303,3

34,3

37,1

4,3

Rok

Ilość ścieków tys.
m3/rok

BZT5

ChZT-Cr

2010

7971

32,0

299,1

2011

8423

29,9

2012

8255

2013

Zawiesina ogólna
Mg/rok
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tys. m3/rok

9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mg

Rys. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu
Elbląga w latach 2010-2015 (tys. m3/rok)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

BZT5
ChZT-Cr
Zawiesina ogólna
Azot
ogólny

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fosfor
ogólny

Rys. Wielkość ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych
obszaru Elbląga w latach 2010-2015 (Mg/rok).

z

Tabela Procent redukcji ładunków zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach (2015) w stosunku
do roku 2014

% redukcji

BZT5

ChZT-Cr

7,7

12,3 *

Zawiesina
ogólna
32,5

Azot ogólny
33,7

Fosfor
ogólny
19,4 *

* - procentowy wzrost ładunku zanieczyszczeń

Wyniki badań jakości ścieków komunalnych wykonywane w ramach automonitoringu
przez w/w zakłady, nie wykazywały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w
posiadanych pozwoleniach.
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Obszar opracowania znajduje się w Aglomeracji Elbląg i objęty jest siecią kanalizacji
sanitarnej.

4. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu
Obszar opracowania reprezentuje tereny przekształcone w znacznej części przez człowieka,
chociaż posiadające stosunkowo duża ilość naturalnych składników przyrody.
Istniejące tereny biologicznie czynne zwiększają siedliskową różnorodność obszaru
opracowania i mogą wpływać na lokalne zróżnicowanie fauny oraz szaty roślinnej. Z tego
względu powinno się chronić aktualny udział zieleni w terenach zabudowanych oraz
strukturalne zróżnicowanie (obecność zieleni wysokiej, średniej i niskiej).
Na obszarze przeznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego brak jest form ochrony przyrody określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody.
Obszar planu położony jest poza granicami obszarów chronionej przyrody i krajobrazu.
Najbliżej położone obszary objęte formalną ochroną to:
 Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, oddalony o ok. 1 km na
północny- wschód,
 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, oddalony o ok.2 km na wschód,
 specjalny obszar ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007,
oddalony o ok.4 km na północny zachód,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat oddalony o ok.5.5 km na północny zachód,
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 Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno i obszar specjalnej ochrony ptaków
Jezioro Drużno PLB 280013 oddalony o ok.6 km na południe,
 specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Drużno PLH 280008 oddalony o ok. 6.5 km na
południe,
 specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 280029, Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
oddalony o ok. 7.5 km na północny-wschód.
W omawianym rejonie i jego najbliższym sąsiedztwie nie ma pomników przyrody ani
obiektów przyrody wymagających specjalnej ochrony.
Wymienione obszary nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie analizowanego
fragmentu miasta.
Kierunki i zasady ochrony walorów kulturowych oraz ochrony środowiska, jego zasobów
i wyróżnionych wartości przyrodniczych określa Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg, uchwalone uchwałą Nr
XXXIII/825/2006 RM w Elblągu z 26.10.2006 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/580/2010
RM w Elblągu z 21.01.2010 r. oraz Program Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga do
roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2025, uchwalony uchwałą Nr
XX/412/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r.

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Celem regulacji zawartych w planie jest dokonanie regulacji planistycznych w zakresie
przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania.
Projekt planu wyznacza:




tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej, oznaczone symbolami: MN1 i MN2,
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, oznaczony symbolem
MN3;
teren komunikacyjny, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1/2 ;

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej





sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi;
zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie wód opadowych należy realizować w ramach
systemów obsługujących miasto,
ścieki sanitarne należy odprowadzać do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
zasilanie w energię cieplną należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi
Plan wprowadzą zasadę iż celem ochrony układu urbanistyczno-architektonicznego,
stanowiącego krajobraz kulturowy historycznego osiedla robotniczego jest przede
wszystkim:
a) zachowanie gabarytów, formy i lokalizacji bliźniaczych domów mieszkalnych
tworzących charakterystyczny rytm zabudowy wzdłuż ulic: Suwalskiej, Szczyglej i
Marii Konopnickiej;
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b) dopuszczenie takiej formy rozbudowy i zagospodarowania działek, aby nie
zdominowały i nie zakłóciły charakteru historycznego założenia urbanistycznego;
Plan wskazuje obiekty budowlane, stanowiące elementy historycznego
urbanistyczno-architektonicznego które obejmuje ochroną konserwatorską.

układu

6. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
środowisko
Przeznaczenie terenów niezabudowanych pod nowe funkcje zabudowy może spowodować
zwiększenie obciążeń środowiska związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza,
produkcją ścieków, wytwarzaniem odpadów. Wzrost tych obciążeń nie będzie znacząco duży
w porównaniu z dotychczasowymi uciążliwościami aktualnego zagospodarowania dla
środowiska przyrodniczego. Planowana zabudowa będzie stanowiła wypełnienie luki
pomiędzy terenami już zagospodarowanymi co wskazuje na racjonalne wykorzystanie
zasobami środowiska poprzez zrównoważone gospodarowanie terenami miejskimi. Według
założeń planistycznych miasto „nie rozlewa się na zewnątrz”, ale stara się zagęścić
urbanistycznie istniejącą przestrzeń.
Etap realizacji ustaleń planu
Na etapie realizacji zamierzeń planistycznych nastąpią ingerencje w środowisko w miejscach
realizacji nowych obiektów. Skutki realizacji wymienionych inwestycji będą zależne od:
- szczegółowego rozpoznania geotechnicznego podłoża w rejonie budowy obiektów,
- stopnia uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych w rozwiązaniach projektowych,
- organizacji i technologii prac budowlanych.
Nie przewiduje się jednak istotnego pogorszenia jakości środowiska wskutek prowadzenia
prac budowlanych. Prace budowlane będą odbywały się w środowisku już znacznie
przekształconym.
Etap funkcjonowania planowanych inwestycji
Powierzchnia ziemi, krajobraz
Obszar objęty regulacjami planu jest przekształcony Rozwój nowego zagospodarowania
doprowadzi do dalszych przekształceń powierzchni
ziemi. Zmniejszy się obecna
powierzchnia biologicznie czynna (ustalenie minimalnego poziomu powierzchni biologicznie
czynnej na poziomie 35% dla zabudowy jednorodzinnej i 15% dla zabudowy jednorodzinnej
szeregowej jest zapisem pozytywnym) . Wprowadzenie nowego zagospodarowania nie
spowoduje znaczącej zmiany krajobrazu obszaru objętego opracowaniem. Powstaną jednakże
nowe elementy krajobrazu tj. zabudowa jednorodzinna w tym szeregowa.
Środowisko gruntowo-wodne
Rozwój planowanego zagospodarowania wprowadzi nowe źródła zanieczyszczeń wód
powierzchniowych, gruntu i wód podziemnych. Będą to przede wszystkim
zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych, i
zabudowanych.
Zagrożenie dla wód i gruntu ogranicza przyjęty w projekcie dokumentu sposób
gospodarki ściekowej, opartej o funkcjonowanie systemów miejskich. Planowane funkcję
raczej pozostaną bez wpływu na wody podziemne głębszych poziomów.
Stan sanitarny powietrza, klimat akustyczny
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W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się widocznych zmian klimatu lokalnego w
obszarze objętym planem. Z punktu widzenia ochrony akustycznej na terenie opracowania
jest lokalizowana obecnie oraz planowana zabudowa objęta ochroną przed hałasem zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy
planu wskazują na wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej w przypadku
przekroczenia norm hałasu..
Konflikty przestrzenne z zagospodarowaniem terenów sąsiednich
Obszar planu jest obecnie w dużej części zagospodarowany. Mogą pojawić się konflikty
wewnętrzne, związane z różnym postrzeganiem przez mieszkańców planowanego
zagospodarowania obszaru opracowania.
Regulacje planu nie będą stwarzały konfliktów przestrzennych z zagospodarowaniem terenów
otaczających.
7. Metody analizy skutków realizacji postanowień planu
Stan aerosanitarny, jakość klimatu akustycznego miasta i jakość wód powierzchniowych są i
będą kontrolowane w ramach monitoringu prowadzonego przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jakość wód
odprowadzanych do odbiornika siecią kanalizacyjną będzie kontrolowana w ramach
obowiązków dysponenta sieci, określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu wodno
prawnym.
Jakość klimatu akustycznego miasta będzie kontrolowana w ramach opracowania i okresowej
aktualizacji mapy akustycznej, sporządzanej na podstawie art. 117 i 118 ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Okresową kontrolą, w trakcie realizacji
poszczególnych projektów może być objęty skład gruntów nasypowych, wykorzystywanych
w przygotowaniu terenu pod nową zabudowę.

8. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne
Rozwiązania zawarte w projekcie dokumentu nie będą miały niekorzystnego wpływu na
funkcjonowanie i integralność systemu przyrodniczego miasta, Zagospodarowanie obszaru
planu nie będzie miało niekorzystnego wpływu na korytarze ekologiczny rzek Babica i
Kumiela (zlokalizowane poza granicami planu). Nowe zagospodarowanie nie wpłynie na
warunki ochrony dla pobliskich form ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. Nie są
konieczne działania na rzecz przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu, nie
proponowano także rozwiązań alternatywnych
9.Zgodność z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wartości przyrodniczych i
kulturowych oraz wskazaniami opracowania ekofizjograficznego
Ustalenia projektu planu realizują zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych,
sformułowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta oraz programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląga.
Ustalenia planu
uwzględniają wnioski zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym
podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zakrzewa
w Elblągu - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZakrzewoCentrum część B z 2015 roku, które to stanowi opracowanie ekofizjograficzne dla niniejszego
planu.
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10.Wnioski
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Zapisy projektu planu nie zmieniają podstawowego użytkowania terenu opracowania jakim
jest zabudowa mieszkaniowa ale przeznaczają tereny niezagospodarowane pod funkcje
zabudowy. Może to spowodować zwiększeniem obciążeń środowiska związanych z emisją
zanieczyszczeń do powietrza, produkcją ścieków i wytwarzaniem odpadów
Realizacja ustaleń planu zmieni charakter szaty roślinnej w jego granicach, w szczególności
na terenach niezabudowanych. Wraz ze wzrostem zasięgu i intensywności zabudowy
zmniejszy się udział obecnej roślinności, a zwiększy się udział zieleni urządzonej oraz
terenów nieprzepuszczalnych
Charakter okresowy będą miały skutki prac budowlanych i pozostaną bez istotnego
znaczenia dla ogólnej jakości środowiska analizowanej części Elbląga
Ograniczeniu wpływu funkcjonowania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne będzie sprzyjało wykorzystanie do odprowadzania
ścieków oraz zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych wyłącznie sieci
infrastruktury miejskiej
Ustalenia planu nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie lokalnych i ponadlokalnych
powiązań przyrodniczych. Nie będą miały negatywnego wpływu na warunki ochrony
obszarów chronionej przyrody, w tym sieci Natura 2000.
Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego
Przeprowadzone prace na terenie opracowania nie stwierdziły występowania w granicach
opracowania zarówno gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową jak i gatunków ujętych w
załącznikach Dyrektywy Rady. Na obszarze opracowania nie znajdują się stanowiska lęgowe
gatunkowy wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. Przez obszar opracowania nie przebiegają
także szlaki migracyjne awifauny
Regulacje planu nie będą stwarzały znacznych konfliktów przestrzennych z
zagospodarowaniem terenów otaczających. Mogą wystąpić konflikty wewnętrzne związane z
różnym postrzeganiem przez mieszkańców planowanego zagospodarowania obszaru
opracowania
Teren opracowania ani jego najbliższe otoczenie nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne
Na obszarze opracowania lokowana jest obecnie zabudowa objęta ochroną przed hałasem. W
przypadku przekroczenia poziomów hałasu dla istniejącej i projektowanej zabudowy może
być konieczne stosowanie ochrony akustycznej.
Ustalenia projektu planu realizują zasady sformułowane w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz programie ochrony środowiska dla
Miasta Elbląga, a także kierunek kształtowania nowych funkcji zawarty w opracowaniu
ekofizjograficznym i nie kolidują z innymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenia
zasobów i jakości środowiska.
Skutki realizacji ustaleń planu dla jakości środowiska miasta będą kontrolowane w drodze
procedur państwowego monitoringu środowiska
Projekt dokumentu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, warunki równowagi
przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska
Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń
planu

Autor opracowania: Andrzej Demczuk
Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art.74a Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 353 z późn. zm) dla autora prognozy oddziaływania na
środowisko.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Mapa: Położenie obszaru planu (1 : 10 000)
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