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0. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  dotyczy  skutków  realizacji  ustaleń 

projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 

zainwestowania wsi Nowy Targ w gminie Stary Targ. Obszar objęty opracowaniem obejmuje 

ok. 61 ha. Obszar  opracowania  znajduje  się  w  obrębie  równiny  akumulacji  

wodnolodowcowej,  o niewielkich  deniwelacjach  i  spadkach  terenu,  rozwiniętej  w  strefie  

kontaktu  z  wysoczyzną polodowcową.  Zróżnicowanie  hipsometryczne  w  jej  obrębie  

wynosi  od  ok.  50,0  m  n.p.m. do ok. 70,0 m n.p.m - w południowo-wschodniej części 

obszaru.  

W  strukturze  użytkowania  gruntów  przeważają  grunty  orne  (56%),  a  udział  łąk  i 

pastwisk  wynosi  ok.  7%.    Tereny  leśne  i  zadrzewienia  zajmują  blisko  18%  całości 

powierzchni  analizowanego  obszaru,  a  grunty  zabudowane  lub  z  przeznaczeniem  pod 

zabudowę stanowią ogółem około 12,7%.   

Niewielka część  obszaru  opracowania  objęta  znajduje  się  w  obrębie  Obszaru  

Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, którego granice obejmują wschodni fragment 

obszaru  opracowania.  Pozostałe  obszarowe  formy  ochrony  przyrody  znajdują  się  one  

w dużej odległości od rozpatrywanego terenu – ponad 5 km. Brak jest także planowanych 

form ochrony przyrody.   

W obrębie obszaru opracowania występują liczne zabytki, figurujące zarówno w wykazie 

zabytków nieruchomych Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, jak i 

w gminnej  ewidencji  zabytków.  Ponadto  znajdują  się  tu  stanowiska  archeologiczne  

oraz chroniony układ ruralistyczny wsi, wraz ze strefą ekspozycji.   

Struktura  przyrodnicza  analizowanego  obszaru  jest  dość  znacznie  uproszczona,  

udział zieleni  seminaturalnej,  zadrzewień  i  zakrzewień  jest  nieduży.  Nie  występują  tu  

istotne powiązania przyrodnicze.  

Na obszarze opracowania dominują powierzchniowo zbiorowiska synantropijne  - głównie  

zbiorowiska  segetalne  towarzyszące  uprawom  rolnym  oraz  ruderalne  – towarzyszące  

drogom,  terenom  zabudowanym.  Kompleks  leśny  we  wschodniej  części obszaru  tworzą  

głównie  wtórne  nasadzenia  sosnowe  w  wieku  40-50  lat,  na  siedliskach porolnych, 

pierwotnie stanowiących siedliska grądów, miejscami także borów mieszanych. W 

drzewostanie  panuje  sosna  zwyczajna.  Na  niewielkich  powierzchniach  obrzeży  lasów 

stwierdzono  także  nieustabilizowane  murawy  piaszczyste  pokrywające  ugory  i  nieużytki.  

Nieliczne są tu zbiorowiska zarośli na siedliskach wilgotnych i bagiennych- 

reprezentowane przez łozowiska. Na obszarze opracowania należy się spodziewać 

przeciętnie zróżnicowanej gatunkowo fauny ssaków. Występuje tu typowy dla mozaiki 

krajobrazu rolniczego oraz niewielkich lasów zestaw gatunków fauny  (m.in. ryjówka 

aksamitna, ryjówka malutka, kret, mysz polną, polnik zwyczajny, zając szarak, sarna. 

Ponadto na terenie tym mogą pojawiać się takie gatunki jak: dzik, łasica, gronostaj oraz lis.   

Do wrażliwych na działania człowieka elementów należą:  

 Wody  powierzchniowe  i  gruntowe,  ze  względu  na  położenie  w  zlewni  

Młynówki Malborskiej,  zaliczanej  do  wód  silnie  zeutrofizowanych  i  tzw.  

obszaru    szczególnie narażonego  na  zanieczyszczenia  azotem  ze  źródeł  

rolniczych;  

 wysoki  poziom  przekształcenia  struktury  biotopów  analizowanego  terenu  –  

brak istotniejszych płatów i korytarzy ekologicznych.   
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Głównym  celem  opracowania  przedmiotowej  zmiany  Planu  jest  określenie  ram  

rozwoju terenów  o  funkcji  mieszkaniowej  (zabudowy  jednorodzinnej),  a  także  

zagrodowej. Podstawowe i najważniejsze ustalenia projektu zmiany Planu odnoszą się  one 

do terenów o nowych  przeznaczeniach  funkcjonalnych  w  stosunku  do  stanu  obecnego  i  

przeznaczeń dokonanych  w  aktualnie  obowiązującym  planie  zagospodarowania  z  2006  

r1 .  Dotyczy  to niektórych terenów o następujących funkcjach:  

 dopuszczalna  lokalizacja  i  rozwój  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  

jednorodzinnej, podrzędnie  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  oraz  zabudowy  

zagrodowej (oznaczonych w planie jako MN, MNU oraz RM);  

 lokalizacja infrastruktury drogowej (KDD,KDW i KDX i terenów parkingowych KP);  

 dopuszczalna lokalizacja terenów zabudowy usługowej i parkingów (U/KP).  

Na  pozostałych  terenach  projekt  zmiany  planu  wprowadza  zapisy  o  charakterze 

porządkującym dotychczasowe zagospodarowanie.  

Całkowita  powierzchnia  terenów  o  nowym  przeznaczeniu  w  stosunku  do  aktualnego 

zagospodarowania  oraz  przeznaczenia  gruntów  w  dotąd  obowiązującym  planie  z  2006  

r. wynosi  ok.  4,34  ha,  co  stanowi  7,2  %  powierzchni  obszaru  objętego  projektem  

planu.  W zakresie planowanych przeznaczeń dominują tereny zabudowy zagrodowej oraz 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (łącznie 87,8% całości nowych funkcji terenu).   

Znaczącą  powierzchnię  w  ocenianym  projekcie  zachowano  pod  dotychczasowe  funkcje 

zieleni leśnej – 16,3 ha (26,7% ogółu powierzchni planu), a także użytki rolne bez możliwości 

zabudowy.  

Realizacja  ustaleń  zmiany  planu  będzie  oddziaływać  na  elementy  środowiska 

przyrodniczego  w  sposób  zróżnicowany.  Można  tutaj  zidentyfikować  następujące 

oddziaływania bezpośrednie:  

 trwała zmiana sposobu użytkowania gruntów,  

 zniszczenie i zmiany aktualnej roślinności,   

 zniszczenie  dotychczasowej  pokrywy  glebowej  i  możliwość  wpływu  na  dobra 

kulturowe (stanowiska archeologiczne),  

 przekształcenia zespołów fauny występujących na danym obszarze,  

 przekształcenie  przypowierzchniowej  warstwy  litologiczno  –  glebowej  i  powstanie 

sztucznych  powierzchni  utwardzonych,  lub  wprowadzenie  gruntów  nawiezionych,  

o odmiennych  własnościach  mechanicznych,  wzrost  powierzchni  terenu o  

utrudnionej infiltracji wód opadowych,  

 wprowadzenie nowych obiektów techniczno – budowlanych - zabudowy kubaturowej,  

 zmianę krajobrazu.  

Oddziaływania  te  ograniczone  będą  do  niewielkich  powierzchni  stanowiących  nowe 

przeznaczenia gruntów głównie pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową (łącznie ok. 4,3 

ha powierzchni). Nie wystąpią one na terenach pozostających w użytkowaniu rolniczym (R) 

oraz  pozostałych  terenach  nie  podlegających  zmianom  przeznaczenia.  Nie  dotyczą  

także terenów zieleni leśnej (ZP) i wód śródlądowych (WS). 

 

                                                 
1  Uchwała Nr XXX/283/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ 
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Konsekwencją  wprowadzenia  zainwestowania  na  tereny  użytków  rolnych  będzie 

bezpowrotna  utrata  zasobów  glebowych  gruntów  ornych  o  powierzchni  około  4,3  ha,  

stanowiących użytki rolne – głównie klas III (łącznie ok. 1,57 ha), a także V i VI oraz IV.  

Na podstawie szczegółowych analiz, przedstawionych w rozdz. 6 prognozy ustalono, że  

realizacja  ustaleń  projektowanego  dokumentu  nie  wpłynie  znacząco  na  powierzchnię 

ziemi,  gleby,  siedliska  leśne,  wody  powierzchniowe  i  podziemne,  stan  powietrza 

atmosferycznego i klimat akustyczny. Oddziaływanie w zakresie niewielkich emisji hałasu i  

zanieczyszczeń  powietrza  związane  będą  jedynie  z  etapem  budowy,  będą  krótkotrwałe  

i przemijające.   

W  projekcie  zmiany  planu  zawarto  jednocześnie  szereg  zapisów  zmierzających  do 

ograniczenia  wpływu  na  środowisko.  Dotyczą  one  zwłaszcza  zasad  związanych  z 

gospodarką  wodno-ściekową,  a  także  z  ochroną  krajobrazu  i  środowiska  kulturowego.  

Wynika  to  z  obecności  szeregu  zabytków  nieruchomych,  jak  i  objęcia  terenu  wsi  

strefą ochrony  układu  ruralistycznego.  Rozwiązania  te  należy  ocenić  jako  należyte  z  

punktu widzenia  odpowiedniej  minimalizacji  oddziaływania  zarówno  na  środowisko  

wodne,  jak  i kulturowe.  

W  ustaleniach  zmiany  planu  wprowadzono  odpowiednie  zapisy,  że  prowadzona  na 

obszarze planu działalność  nie  może  powodować  uciążliwości  dla  sąsiednich  terenów  

mieszkaniowych,  a zasięg  uciążliwości  dla  środowiska  prowadzonej  działalności  

gospodarczej  winien  być ograniczony  do  granic  obszaru,  do którego  inwestor  posiada  

tytuł  prawny.  Rozwiązanie  to należy  ocenić  pozytywnie  w  zakresie  minimalizacji  

oddziaływań  i  zapobieganiu występowania potencjalnych przekroczeń standardów jakości 

środowiska.  

   Przeprowadzona  analiza  możliwego  wpływu  realizacji  ustaleń  zmiany  planu  na  

formy ochrony  przyrody  oraz  zgodności  z  przepisami  dotyczącymi  ich  ochrony  

wykazała poprawność  rozwiązań  przyjętych  w  dokumencie.  Stwierdzono  także  

zgodność  ustaleń projektu  zmiany  planu  z  zakazami  obowiązującymi  na  terenie  OChK  

Jeziora  Dzierzgoń, określonymi  w  uchwale  nr  1161/XLVII/10  Sejmiku  Województwa  

Pomorskiego  z  dnia  28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie pomorskim.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nie wystąpi znaczący wpływ na  

stan  środowiska,  warunki  życia  i  zdrowie  mieszkańców.  Nie  przewiduje  się  wpływu  na 

istniejące  i  planowane  obszary  podlegające  ochronie,  w  tym  obszary  Natura  2000.  Nie 

nastąpią  także  negatywne  oddziaływania  na  powiązania  przyrodnicze.   

Oceniany  plan  nie wpłynie negatywnie na realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Realizacja  ustaleń  zmiany  planu  nie  wpłynie  także  negatywnie  na  krajobraz  oraz  

dobra kulturowe.   

W  związku  z  tym  stwierdzono,  że  projektowany  dokument  w  sposób  należyty 

uwzględnia  aktualne  cele  ochrony  środowiska  wyznaczone  na  szczeblu  krajowym  i 

międzynarodowym,  realizuje  cele  rozwoju  przestrzennego  zawarte  w  planach  i  

strategiach opracowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawy prawne opracowania 

Niniejsza „Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy 

Targ (zwanego dalej Planem) wykonana została na zlecenie Gminy Stary Targ.  

11 lipca 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zgodnie z 

którą podstawowym dokumentem w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy obok 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

Podstawą prawną zobowiązującą organ administracyjny do przeprowadzenia 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (OOS) dla projektu planu 

miejscowego jest art. 46 i 51 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 (Dz. U. 2008. Nr 199, poz. 1227).  

1.2. Metodyka opracowania i źródła danych 

Podstawą wnioskowania o zakresie oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń 

projektu Planu była szczegółowa analiza jego zapisów pod kątem zmian przestrzennych 

zmierzających do lokalizacji nowych lub modyfikacji istniejących źródeł oddziaływania na 

środowisko. W niniejszym opracowaniu zidentyfikowano poszczególne czynniki 

oddziaływania na środowisko związane z wprowadzeniem zmian  w strukturze funkcjonalno 

– przestrzennej obszaru objętego Planem.  Przy ustaleniu ich potencjalnego oddziaływania 

na środowisko wykorzystano dotychczasowe doświadczenia empiryczne i dane literaturowe.  

Analizę zmian zagospodarowania w niniejszej prognozie odniesiono do aktualnego 

zainwestowania terenu oraz przeznaczeń terenów dokonanych w obecnie obowiązującym 

planie miejscowym, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/283/2006 Rady Gminy Stary Targ z 

dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ. Skutki realizacji ustaleń projektu 

zmiany Planu odnoszono do obowiązujących norm i przepisów prawnych. Oceniono także 

zgodność ustaleń z wnioskami sformułowanymi w opracowaniu ekofizjograficznym, 

dotyczących środowiska przyrodniczego, jego walorów i potencjału. Analizę i ocenę 

większości oddziaływań dokonano w podziale na zróżnicowane, charakterystyczne grupy 

ustaleń, cechujące się odmiennym wpływem na środowisko. 

Ważnym materiałem do opracowania prognozy są wyniki bezpośredniej wizji 

terenowej wykonanej na obszarze opracowania. Dane te pozwoliły na miarodajną ocenę 

wpływu realizacji ustaleń planu na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego.   

Ponadto przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały 

źródłowe: 

 dane i opracowania archiwalne w tym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ oraz dotychczas obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania, zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/283/2006 Rady 
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Gminy Stary Targ z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ; 

 informacje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku;  

 informacje z bazy danych obszarów sieci Natura 2000 w Polsce na stronach 

internetowych Min. Środowiska (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/); 

 informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku 

 informacje dotyczące stanu środowiska przyrodniczego uzyskane w urzędzie gminy 
Stary Targ 

 materiały zgromadzone w trakcie wizji terenowej (lipiec 2017 r.) – przegląd terenu pod 
kątem zróżnicowania roślinności i siedlisk, fauny, zjawisk naturalnych i antropopresji; 

 opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego. PBPP, 2014 

 mapy topograficzne terenu w skali 1 : 10 000; 

 mapy hydrograficzne terenu w skali 1 : 50 000; 

 mapy sozologiczne terenu w skali 1 : 50 000; 

 szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1: 50 000; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030; 

 materiały, mapy i publikacje wymienione w spisie na końcu opracowania. 

1.3. Cel i zakres prognozy 

Podstawowym celem prognozy jest określenie i ocena potencjalnych oddziaływań na 

środowisko skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Oddziaływania te zachodzą na skutek zmian przeznaczenia terenu i 

lokalizacji określonych funkcji i obiektów infrastruktury. Celem prognozy jest również 

przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na 

środowisko.  

Zakres opracowania dokumentu prognozy określony został w art. 51 ust. 2. nowej 

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 (dalej - ustawa OOS). Jednocześnie, zgodnie z art. 53 nowej ustawy, organ 

opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

zobowiązany do uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym.  

Zgodnie z tą procedurą stosowne obu organów ochrony środowiska zostały wydane 

pismami: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – z dnia 6 lipca 2017 r. 

(znak RDOŚ-Gd-WZP.411.18.4.2017.MKU/KS); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku – z dnia 3 lipca 2017 

r. (znak SE.NS.80.4460.14.2017.EK). 

 

Zgodnie z nimi – zakres szczegółowości i zawartości prognozy dla przedmiotowego projektu 

planu został określony na zgodny z art. 51 ust 1 i 2 ustawy OOS, z uwzględnieniem 

dodatkowych wymogów określonych w piśmie RDOŚ.  

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/
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2. Struktura środowiska terenu objętego Planem 

2.1. Położenie  

Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni ok. 61 ha, położony w południowej 

części gminy Stary Targ, w obrębie ewidencyjnym Nowy Targ.  

Pod względem administracyjnym położony jest on w południowo-wschodniej części 

województwa pomorskiego, w północnej części powiatu sztumskiego. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar opracowania położony jest w 

mezoregionie Pojezierze Iławskie (314.9), wchodzącego w skład podprowincji: Pojezierze 

Południowobałtyckie (314). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Granice obszaru opracowania  na podkładzie mapy topograficznej 1:10 000. 

 
2.2. Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Podstawową formą morfologiczną na obszarze planu jest równina akumulacji 

wodnolodowcowej, o niewielkich deniwelacjach i spadkach terenu, rozwinięta w strefie 

kontaktu z wysoczyzną polodowcową. Zróżnicowanie hipsometryczne w jej obrębie wynosi 

od ok. 45,0 m n.p.m. (rejon jeziora Rozlewisko) do ok. 70,0 m n.p.m - w południowo-

wschodniej części obszaru (ryc. 2). Środkową część terenu urozmaica płytkie obniżenie 

terenu, zalegające na rzędnych ok. 50,0 – 52,5 m n.p.m (oznaczone jako jednostka 

morfologiczna B – por. mapa zał. 2). Przy północnej oraz wschodniej granicy obszaru 

występują piaszczyste wzniesienia form akumulacji szczelinowej (oznaczone jako jednostka 

morfologiczna A2 – por. mapa zał. 2), których wysokość względna wynosi ok. 5 m (północna 
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część obszaru) do ok. 10 m (podłużne wzniesienie w części wschodniej). Spadki terenu na 

Generalnie na terenie tym wyróżniono trzy podjednostki morfologiczne: 

 A1 - płaska i falista powierzchnia akumulacji wodnolodowcowej – obejmująca 

większość powierzchni obszaru opracowania; 

 A2 – formy akumulacji szczelinowej – pagórki i wały w północnej i wschodniej części 

obszaru; 

 B – zagłębienie wytopiskowe – środkowa część powierzchni. 

 

Pod względem powierzchniowej budowy geologicznej przeważają tu głównie piaski i 

żwiry fluwioglacjalne. Lokalnie w strefie obrzeży wymienionych wyżej wzgórz 

zlokalizowanych w południowo-zachodniej części obszaru, występują piaski, żwiry i głazy 

moren czołowych oraz osady gliniaste związane z moreną denną. Przypowierzchniowe 

osady północno-środkowej części obszaru, obejmujące podmokłe obniżenie terenu, składają 

się głównie z namułów i namułów torfiastych. 

Miąższość wierzchniej warstwy  osadów  wodnolodowcowych w rejonie Nowego 

Targu  wynosi od kilku do ok.  20 m. Jest ona podścielona warstwą glin zwałowych o 

miąższości dochodzącej do ok. 30 m. Pod nią zalega warstwa  glin zwałowych, iłów oraz 

mułków o miąższości około 50m. Łączna miąższość osadów czwartorzędowych wynosi tu 

około 140 m.  

 

Kopaliny 

W obrębie obszaru opracowania nie występują udokumentowane zasoby złóż.  

 

2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w zlewni Młynówki Malborskiej (Kanału 

Juranda), której wody uchodzą do Nogatu oraz do jeziora Drużno za pośrednictwem 

bifurkującej Tiny Górnej. Cieki te przynależą do zlewni Zalewu Wiślanego. Młynówka 

Malborska (Kanał Juranda) to kanał wodny o długości 29,3 km, wypływający z jeziora 

Dzierzgoń.  Został on zaprojektowany i wykonany w latach 1280–1320 przez Krzyżaków.  

Wody powierzchniowe analizowanego obszaru reprezentowane są wyłącznie przez 

dwa niewielkie lokalne cieki w środkowej i północno-środkowej części obszaru, o charakterze 

rowów melioracyjnych i okresowym odpływie powierzchniowym. Ponadto nieco dalej na 

południe, na terenie zabudowy wiejskiej, znajduje się drobny zbiornik wodny.  W sąsiedztwie 

północno-wschodniej granicy obszaru przepływa Młynówka Malborska (Kanał Juranda).  

Na analizowanym terenie nie występują główne zbiorniki wód podziemnych. Zgodnie 

z podziałem hydrogeologicznym, obejmuje on swoim zasięgiem jednostkę oznaczoną 

symbolem 1 bQl/Tr (Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Sztum). Główny 

poziom użytkowy wód podziemnych występuje w obrębie osadów czwartorzędowych. Jego 

zwierciadło zalega pod warstwami glin na głębokości około 10-15 m .p.p.t. (40 m n.p.m.).  

Najbardziej wydajna warstwa tego poziomu wodonośnego obejmuje utwory piaszczyste 

zalegające na głębokości około 50-60m p.p.t. Wydajność potencjalna studni w północnej 
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części obszaru wynosi od 30 do 50 m3/24h, zaś w południowej części wynosi ona od 50 do 

70 m3/h. 

Na obszarze opracowania użytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany od 

wpływu zanieczyszczeń podpowierzchniowych ciągłą warstwą glin. Stopień zagrożenia 

zanieczyszczenia tego poziomu na przeważającej części obszaru opracowania ustalono jako 

niski, zaś na jego wschodnim krańcu - jako bardzo niski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schematyczne położenie obszaru opracowania na tle zlewni JCWP. 

 

Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar 

opracowania znajduje się w obrębie zlewni oznaczonej jako (rys. 2): 

 PLRW2000175245 – Młynówka Malborska do jeziora Dąbrówka. 

 

 

2.4. Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej A. Wosia (1999) obszar opracowania należy do 

regionu klimatycznego IV – Dolna Wisła. Pod względem klimatycznym cechuje się on 

stosunkowo łagodną zimą, chłodną wiosną, niezbyt upalnym latem oraz długą i relatywnie 

ciepłą jesienią. Specyfiką stosunków pogodowych omawianego obszaru jest względnie 

częste występowanie chłodnych dni. Znaczną frekwencją odznacza się również pogoda 

przymrozkowa, z dużym zachmurzeniem bez opadu, mniej liczne są natomiast dni 

przymrozkowe umiarkowanie zimne i zarazem pogodne bez opadu. Zaznacza się tu zjawisko 

cienia opadowego wysoczyzn pojezierza i pobrzeża Kaszubskiego. Średnie roczne wartości 

opadów atmosferycznych wynoszą 650-700 mm z przewagą opadu letniego nad opadem 
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zimowym. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5ºC. Najzimniejszym miesiącem 

jest styczeń ze średnią temperaturą -3,0ºC, a najcieplejszym lipiec z temperaturami od 

17,0ºC do 17,5ºC. Pokrywa śnieżna zalega około 70 dni. Okres wegetacyjny na omawianym 

obszarze wynosi około 190 dni. Na obszarze opracowania w okresie całorocznym i zimowym 

przeważają wiatry z kierunku południowo – zachodniego. 

Zróżnicowanie klimatu lokalnego 

Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się występowaniem dwóch głównych 

typów klimatu lokalnego. Dominuje tu klimat lokalny otwartych terenów rolnych, 

charakteryzujący się niewielką wilgotnością względną powietrza, dobrymi warunkami 

przewietrzania, brakiem tendencji do występowania inwersji i lokalnych zastoisk zimnego 

powietrza. Występuje on na przeważającej powierzchni analizowanego obszaru obejmującej 

pagórkowatą wierzchowinę wysoczyzny morenowej. 

Drugim typem jest klimat lokalny terenów ekstensywnej zabudowy wiejskiej. Klimat 

ten w porównaniu do wyżej opisanego, cechuje się nieznacznie pogorszonymi warunkami 

przewietrzania terenu oraz nieco mniejszym poziomem usłonecznienia terenu. Jest on 

reprezentatywny dla centralnej części terenu obejmującej zabudowania Starego Targu. 

 

2.5. Gleby i użytkowanie terenu 

Gleby analizowanego obszaru są reprezentowane głównie przez gleby brunatne 

kwaśne i brunatne właściwe, powstałe na zróżnicowanym podłożu litologicznym – piaskach 

gliniastych i słabogliniastych, piaskach gliniastych mocnych, a także glinach lekkich na 

piaskach gliniastych mocnych i glinach średnich, o stosunkowo niewielkiej zawartości 

związków węglanu wapnia. Ogólny udział gleb brunatnych w powierzchni analizowanego 

obszaru wynosi 66,5%, przy czym nieznacznie przeważają gleby brunatne kwaśne – 35,6%. 

Występują one głównie w środkowej części analizowanego obszaru. Pod względem 

przydatności rolniczej zaliczają się one głównie do kompleksu 6 i 7 – żytniego słabego i 

żytniego bardzo słabego, miejscami do 5 – żytniego dobrego przydatności rolniczej. 

Trzecim typem gleb zaznaczającym swój udział w powierzchni analizowanego terenu 

są gleby bielicowe i pseudobielicowe (płowe). Stanowią one 20,1% powierzchni 

analizowanego obszaru. Cechują się one dość znacznym zakwaszeniem i zubożeniem w 

składniki mineralne i frakcję ilastą górnej części profilu. Rozwinęły się one głównie na 

osadach gliniastych – glinach lekkich i piaskach gliniastych. Zaliczają się one do kompleksów 

3 – pszennego wadliwego, lub 5 – żytniego dobrego. 

Ponadto stosunkowo niewielkie powierzchni zajmują gleby wytworzone w warunkach 

częściowego lub też silnego oddziaływania wód gruntowych na kształtowanie się warunków 

powietrzno-wilgotnościowych w profilu glebowym. Są to gleby semihydrogeniczne – 

reprezentowane przez czarne ziemie właściwe i zdegradowane oraz gleby hydrogeniczne – 

do których zaliczają się gleby torfowe, mułowo-torfowe i murszowe.  
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Przeważającą część powierzchni analizowanego obszaru zajmują grunty użytkowane 

rolniczo2. Stanowią one około 63,5% jego powierzchni, z czego blisko 56% przypada na 

grunty orne, zaś ok. 7% na łąki i pastwiska. Grunty orne zlokalizowane są głównie w 

północnej i południowej części obszaru, a także na zapleczu terenów zabudowanych w 

części zachodniej, południowo-zachodniej i wschodniej. Stosunkowo znaczną część terenu 

zajmują tereny leśne i zadrzewienia, których powierzchnia stanowi blisko 18% całości 

powierzchni analizowanego obszaru. 

Środkowa część obszaru, wzdłuż głównej drogi obejmuje tereny zabudowane 

Nowego Targu. Grunty zabudowane lub z przeznaczeniem pod zabudowę stanowią ogółem 

około 12,7% jego powierzchni. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której w 

miejscami zabudowa usługowa i wielorodzinna, zaś na obrzeżach miejscowości – zabudowa 

zagrodowa. Przy wschodniej granicy obszaru zlokalizowany jest ponadto cmentarz. 

2.6. Szata roślinna 

Według podziału Polski Matuszkiewicza (1995) na regiony geobotaniczne 

analizowany obszar znajduje się w podokręgu Kwidzyńsko-Iławskim (A.6a.3.a) 

przynależącym do Krainy Wschodniopomorskiej (6a.). Pod względem potencjalnej 

roślinności naturalnej (Matuszkiewicz W. i in., 1995) przeważającą część obszaru 

opracowania stanowią potencjalne siedliska grądu subatlantyckiego serii żyznej Stellario-

Carpinetum. Jedynie jego północno-wschodni kraniec obejmujący fragment doliny Młynówki 

Malborskiej (Kanału Juranda) zajmuje potencjalne siedlisko łęgu jesionowo – olszowego 

Fraxino - Alnetum. 

Aktualna roślinność rzeczywista na terenie opracowania znacząco odbiega od 

naturalnej roślinności potencjalnej. Została ona uformowana w warunkach silnej 

antropopresji. Podstawowym procesem przekształceń roślinności na terenie opracowania 

było wylesienie dużych powierzchni i zastąpienie zbiorowisk leśnych przez uprawy rolne, w 

mniejszym stopniu łąki i pastwiska. Istotne znaczenie miało także silne przekształcenie sieci 

hydrograficznej, wprowadzenie kanałów melioracyjnych (Kanał Młynówki Malborskiej), co 

również wpłynęło na zmianę pierwotnych siedlisk.  

Aktualnie szata roślinna rozpatrywanego terenu reprezentowana jest przez 

następujące podstawowe typy zbiorowisk: 

 zbiorowiska leśne – głównie wtórne nasadzenia sosnowe; 

 lokalne zakrzewienia wzdłuż cieków i terenów podmokłych, miejscami wzdłuż dróg; 

 zbiorowiska synantropijne (głównie zbiorowiska segetalne towarzyszce uprawom 

rolnym oraz zbiorowiska ruderalne terenów zabudowanych); 

 zbiorowiska łąkowe i pastwiska oraz murawy napiaskowe. 

Zbiorowiska leśne 

Zbiorowiska leśne występują we wschodniej części obszaru opracowania. Są to 

głównie wtórne nasadzenia sosnowe w wieku 40-50 lat, na siedliskach porolnych, pierwotnie 

                                                 
2 Rzeczywisty sposób użytkowania terenu nieznacznie różni się względem wydzieleń użytków pochodzących z 
ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Różnice te zaznaczają się w szczególności na terenach zabudowanych. 
Zawarte w tekście opracowania statystyki użytkowania gruntów oraz ryciny oparto o dane z EGiB. Natomiast 
użytkowanie gruntów przedstawione w załączniku nr 1 na końcu opracowania, oparto o informacje pochodzące 
ze szczegółowej inwentaryzacji urbanistycznej terenu uzupełnione częściowo o dane z EGiB. 
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stanowiących siedliska grądów, miejscami także borów mieszanych. W drzewostanie panuje 

sosna zwyczajna. Domieszkę stanowi dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, klon 

pospolity, buk. Warstwa krzewów jest na ogół dobrze rozwinięta tworzy ją podrost drzew 

liściastych, a także jarząb pospolity,  bez koralowy, malina właściwa. Runo tworzą trawy 

takie jak śmiałek pogięty, trzcinnik piaskowy, mietlica pospolita, z udziałem mchów. Część 

terenów leśnych stanowią młode nasadzenia w wieku do ok. 10 lat, złożone z sosny 

zwyczajnej, a także dębu. W obniżeniu terenu w środkowej części obszaru występuje młody 

(do 10 lat) drzewostan olszowy na siedlisku olsu lub łęgu.  Zbiorowiska leśne na terenie 

opracowania cechują się znacznym zniekształceniem, cechy fitocenotyczne i skład 

gatunkowy uniemożliwiają jednoznaczną diagnozę pierwotnych postaci zbiorowisk leśnych.  

Zadrzewienia i zakrzewienia 

Zarośla i zadrzewienia występują nielicznie w podmokłych obniżeniach terenu oraz 

wzdłuż nielicznych rowów melioracyjnych. Złożone są głównie z wierzby białej i kruchej, a w 

przypadku zarośli wierzbowych z wierzby uszatej. Zadrzewienia wzdłuż dróg są nieliczne i 

nie tworzą zwartych skupień. Do wyróżniających się pod względem krajobrazowym należą 

zadrzewienia (głównie dęby szypułkowe) na cmentarzu (wschodnia część opracowania) oraz 

pojedynczy dąb szypułkowy przy szosie, w sąsiedztwie przydrożnego krzyża (działki 28/10 i 

28/11). 

Zbiorowiska synantropijne 

Zbiorowiska synantropijne mają dominujący udział w szacie roślinnej omawianego terenu. 

Obejmuje ona dwa typy zbiorowisk:  

 segetalne – czyli zbiorowiska chwastów pól uprawnych z klasy Stellarietea mediae. 

Występują głównie na terenach użytkowanych rolniczo, w północnej i południowo-

zachodniej części obszaru. Reprezentowane są głównie przez zbiorowiska chwastów 

upraw zbóż – z rzędu Centauretalia cyanii, a składnikami ich fitocenoz są chaber 

bławatek, mak pospolity, maruna bezwonna oraz miotła zbożowa; 

 ruderalne – z klasy Artemisietea vulgaris rozwijające się w bezpośrednim sąsiedztwie 

siedzib ludzkich: w ogrodach przydomowych, na podwórkach, przypłociach oraz na 

przydrożach, a także na lokalnych wysypiskach odpadów. Zbiorowiska ruderalne są 

bardzo pospolite, chociaż w przeciwieństwie do układów segetalnych, przeważnie 

zajmują niewielkie powierzchnie. W ich składzie przeważają bylica pospolita, wrotycz 

pospolity, ostrożeń polny, a także rajgras wyniosły i krwawnik pospolity. W miejscach 

bardziej wilgotnych i zasobnych w azot rozwijają się zbiorowiska z udziałem pokrzywy 

zwyczajnej a także łopianu większego. 

Łąki i pastwiska oraz murawy 

Roślinność łąk i pastwisk występuje na niewielkich powierzchniach, głównie w 

środkowej i południowej części obszaru opracowania. W ich składzie notowano typowe 

taksony dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, takie jak: kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, 

tymotka łąkowa, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, koniczyna łąkowa i jaskier ostry, a w 

miejscach bardziej wilgotnych także rdest wężownik i ostrożeń warzywny. 

Niewielkie powierzchnie na obrzeżach lasu i nasadzeń drzew w środkowej części 

obszaru zajmują niskie murawy z obitym udziałem jastrzębca kosmaczka oraz szeregu 
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gatunków charakterystycznych dla muraw napiaskowych : koniczyny polnej, jasieńca 

piaskowego oraz kocanek piaskowych. Pod względem fitocenotycznym nawiązują one do 

muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis jak również 

zbiorowisk ubogich muraw bliźniaczkowych z klasy Nardo-Callunetea.  

2.7. Świat zwierzęcy 

Obszar opracowania, według podziału zoogeograficznego Polski A. Jakubskiego (1934), 

mieści się w Krainie Południowobałtyckiej, która obejmuje północną i środkową część Polski. 

Według podziału A. Kostrowickiego (1991) obszar ten położony jest w obrębie Regionu 

Środkowoeuropejskiego, rozciągającego się na cały obszar Polski z wyjątkiem gór. 

Na obszarze opracowania należy się spodziewać przeciętnie zróżnicowanej 

gatunkowo fauny ssaków. Występuje tu typowy dla mozaiki krajobrazu rolniczego oraz 

niewielkich lasów zestaw gatunków fauny  (m.in. ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, kret, 

mysz polną, polnik zwyczajny, zając szarak, sarna. Ponadto na terenie tym mogą pojawiać 

się takie gatunki jak: dzik, łasica, gronostaj oraz lis.  

Na obszarze opracowania niewykluczone są pojawy nietoperzy. Terenami 

potencjalnie sprzyjającymi występowaniu gatunków antropogenicznych – jak np. mroczek 

późny i gacek brunatny są tereny tradycyjnej wiejskiej zabudowy jak i stary kościół w 

centrum miejscowości. 

Biorąc pod uwagę strukturę siedlisk przyrodniczych analizowanego terenu należy się 

spodziewać występowania na jego terenie niedużego zróżnicowania gatunkowego płazów. 

Głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak adekwatnych dla ich rozrodu i bytoania 

siedlisk. Istotniejsze znaczenie dla tej grupy kręgowców mogą mieć jedynie tereny 

północnych i wschodnich obrzeży obszaru, sąsiadujące z podmokłymi siedliskami nad jez. 

Rozlewisko i kanałem Juranda. Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania tu takich 

taksonów jak: ropucha szara.  

Z gromady gadów na analizowanym obszarze należy spodziewać się co najmniej 

występowania jaszczurki zwinki (zwłaszcza w suchych zaroślach i na obrzeżach lasów we 

wschodniej części obszaru). Ich siedliska to w szczególności nasłonecznione murawy lub 

luźne zarośla i obrzeża lasów o ekspozycji południowej. 

Na obszarze opracowania należy się spodziewać występowania pospolitej fauny 

ptaków charakterystycznej dla poszczególnych typów siedlisk. Do pospolitych taksonów 

występujących tu użytków rolniczych i terenów zabudowy wiejskiej należą: skowronek polny, 

świergotek łąkowy, pliszka siwa, mazurek, wróbel domowy, a także sierpówka, kopciuszek, 

dymówka, oknówka i kawka. Do mniej licznych należą pleszka. Obecność śródpolnych 

zakrzewień i zadrzewień wzbogaca tego typu awifaunę o takie taksony jak: dzwoniec, 

gąsiorek i cierniówka. Na terenach leśnych . 

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji terenowej w lipcu 2017 roku odnotowano 2 

niezasiedlone stanowiska lęgowe (platformy gniazdowe) bociana białego (Ciconia ciconia). 

Brak zajęcia stanowisk świadczy o niezbyt korzystnych warunkach siedliskowych dla tego 

gatunku.  
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2.8. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Obszar opracowania położony jest w sąsiedztwie korytarza ekologicznego Młynówki 

Malborskiej (Kanału Juranda). Do elementów pozwiązanych z tym korytarzem należy przede 

wszystkim kompleks leśny we wschodniej części obszaru, który stanowi tu podstawowy płat 

ekologiczny, stanowiąc jednocześnie łącznik z korytarzem Kanału Juranda i kompleksami 

leśnymi położonymi dalej w kierunku wschodnim. Z uwagi na jego znaczne zniekształcenie 

jego rola ekologiczna jest jednak dość ograniczona.  

Ponadto bezpośrednio na analizowanym obszarze występują jedynie nieliczne elementy 

zaliczające się do korytarzy lub niewielkich płatów rangi lokalnej. Są to niewielkie 

zadrzewień, płaty wilgotnych zarośli i łąk i zarośli. Do lokalnych korytarzy tego rodzaju 

zaliczają się praktycznie jedynie rowy melioracyjne otoczone łąkami i zaroślami w środkowej 

i północno-środkowej części obszaru. Przebiegają one w kierunku zachodniej granicy 

obszaru. Potencjalnie pełnią on funkcję szlaku migracyjnego dla drobnej fauny, w 

szczególności płazów. Znaczący poziom antropogenicznego przekształcenia i przegrodzenie 

przez szosę znacznie ogranicza możliwość jej wykorzystywania przez większe ssaki. 
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3. Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego 

3.1. Istniejące formy ochrony 

Na niewielkiej części obszaru opracowania występuje jedna forma ochrony przyrody, 

powołana na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Jest nią Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, 

którego granice obejmuje wschodni fragment obszaru opracowania (ryc. 3 oraz Zał. 2). 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń został utworzony w 1985 roku 

(Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60 i z 1997 r. Nr 7, poz. 43). Jego 

powierzchnia wynosi 5630 ha, w tym użytki rolne - 51,3%, lasy i zakrzewienia - 23,5%, a 

wody powierzchniowe - 18,4%. Najcenniejszymi elementami krajobrazu tego obszaru są 

niecki jezior rynnowych (Dzierzgoń i Balewskie wraz z ich okolicą), oraz  kompleksy leśne 

zlokalizowane pomiędzy Karsną Łąką a Waplewem Wielkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.  3. Formy ochrony przyrody na tle lokalizacji obszaru opracowania.  

Aktualny status prawny tego obszaru reguluje Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim.  

W  odległości do 5 km od granic obszaru opracowania nie występują inne obszarowe 

formy ochrony przyrody. W zakresie podanej odległości położone są wyłącznie formy 

indywidualne – pomniki przyrody.   
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Pomniki przyrody: 

 jedenaście pomników przyrody3 zlokalizowanych w założeniu parkowym w Waplewie 

Wielkim – 3,8 km od granic obszaru opracowania.  

3.2. Planowane formy ochrony 

Obszar opracowania położony jest poza planowanymi formami ochrony przyrody.  

 

3.3. Środowisko kulturowe 

W obrębie obszaru opracowania występują liczne zabytki nieruchome, figurujące zarówno w 

wykazie zabytków nieruchomych Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Gdańsku, jak również w gminnej ewidencji zabytków.  

Znajduje się tu także strefy ochrony stanowisk archeologicznych.  

Obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego jest kościół 

filiarny p.w. Św. Rocha wraz z cmentarzem przykościelnym (Nr rejestru 1377 - wpis z dnia 

25.03.1993r. - dawny rejestr zabytków woj. elbląskiego nr 257/93). Obiekt jest objęty ochroną 

prawną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ponadto występuje tu 13 zabytków nieruchomych figurujących w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków: 

1)  Nowy Targ   układ ruralistyczny z ok. 1336r, 

2)  Nowy Targ   kościół filialny pw. Św. Rocha z ok. 1340r. 

3) Nowy Targ   cmentarz przykościelny z XIX w, 

4)  Nowy Targ  5 budynek mieszkalny – koniec XIX w., 

5)  Nowy Targ  7 budynek mieszkalny – koniec XIXw., 

6)  Nowy Targ  24 budynek mieszkalny – początek XXw., 

7)  Nowy Targ  38 szkoła – początek XXw., 

8) Nowy Targ 38 hala gimnastyczna – początek XXw., 

9) Nowy Targ  45 budynek mieszkalny – początek XXw., 

10)  Nowy Targ  60 budynek mieszkalny -  1935r., 

11)  Nowy Targ   cmentarz – 2 poł. XIXw., 

12)  Nowy Targ   krzyż przydrożny – początek XXw., 

13)  Nowy Targ   krzyż przydrożny – I.30-to XXw. 

Kolejnych 38 zabytków nieruchomych ujętych jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.  

Na terenie opracowania ochronie podlega : 

 strefa ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, wpisanego do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków; 

 strefa ochrony ekspozycji układu ruralistycznego wsi. 

Spośród zabytków archeologicznych na terenie opracowania znajdują się: 

 2 stanowiska archeologiczne obejmujące cmentarzyska:  AZP 21-49/12 Nowy Targ 6, 

oraz AZP 21-49/15 Nowy Targ 9 – wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków;  

 4 stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.  

                                                 
3 Podano ilość pomników wg danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dane z bazy pomników przyrody 
GDOŚ wykazują na terenie parku w Waplewie 9 obiektów objętych tą formą ochrony.  
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4.  Diagnoza stanu środowiska 

Aktualny stan środowiska na terenie opracowania wynika z naturalnych uwarunkowań 

takich jak odporność elementów środowiska i przebieg procesów w nim zachodzących oraz 

z charakteru, długotrwałości i natężenia oddziaływań antropogenicznych. Ogólnie stan 

przekształceń środowiska na omawianym obszarze jest umiarkowany. Wpływa na to kilka 

czynników zewnętrznych: 

 dostatecznie duże oddalenie od dużych aglomeracji miejskich, minimalizujące ilość 

zanieczyszczeń pochodzących z terenów przemysłowych (najbliższym ośrodkiem 

miejskim jest Sztum położony 10 km na zachód, oraz Malbork położony ok. 16 km na 

północny- zachód); 

 funkcjonowanie na analizowanym terenie relatywnie niewielkich zakładów 

produkcyjno-usługowych, których zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 

jest znikomy i jedynie lokalny. 

Do potencjalnych źródeł oddziaływań na środowisko na omawianym obszarze należą: 

 gospodarstwa rolne, których działalność wywiera wpływ m.in. na eutrofizację wód 

powierzchniowych. 

 ruch samochodowy drogi powiatowej 3104G Stary Targ - Balewo, powodujący 

nieznaczną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu; 

 zabudowa mieszkaniowa terenów zabudowanych Nowego Targu, która w okresie 

grzewczym jest źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych źródeł 

ciepła; 

 zakłady produkcyjne przemysłu drzewnego – Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne 

„Daniel” (wytwórnia drabin) – w południowej części obszaru opracowania.  

Przedstawiona poniżej cena aktualnego stanu środowiska została opracowania na podstawie 

wizji lokalnej oraz raportów o stanie środowiska województwa pomorskiego opracowanych 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku, a także roczników 

statystycznych GUS.  

4.1. Powietrze atmosferyczne 

Na obszarze opracowania brak jest punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza. 

Najbliższy znajduje się w Sztumie, około 10 km na zachód od granic obszaru opracowania. 

Wyniki monitoringu pochodzące z tego punktu są w niewielkim stopniu reprezentatywne dla 

analizowanego obszaru opracowania, z uwagi na zdecydowanie odmienny jego sposób 

użytkowania względem terenów zabudowanych Sztumu o charakterze miejskim, co ma 

istotne znaczenie na wyniki monitoringu atmosfery.  

Na podstawie informacji zawartych w „Programie ochrony powietrza dla strefy 

pomorskiej” (2013) i uzyskanych drogą modelowania, na analizowanym obszarze 

średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w roku 2011  wynosiło 16,1 – 18 μg/m3. 

Średnioroczne stężenie stężeń benzo(a)pirenu  wyniosło 0,81 – 1 ng/m3.  

Na obszarze opracowania źródłami zanieczyszczeń do powietrza są: 

 indywidualne źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej  Nowego Targu; 

 emisja zanieczyszczeń z obiektów gospodarczych i produkcyjno-usługowych – teren 

zakładów produkcyjnych przemysłu drzewnego – Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne 

„Daniel”; 
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 emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z drogi powiatowej relacji Stary Targ - 

Balewo. 

Z uwagi na stosunkowo niewielką intensywność oddziaływania wyżej wymienionych 

źródeł zanieczyszczeń do atmosfery, należy domniemywać iż prawdopodobieństwo 

wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza jest na 

obszarze opracowania znikome.  

4.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zlewni Młynówki Malborskiej i w jego 

granicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie przeprowadzono dotychczas 

badań jakości wód tej rzeki. Zgodnie z podziałem Polski na Jednolite Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) analizowany obszar położony jest w jednostce JCWP „Młynówka 

Malborska do jez. Dąbrówka”, o oznaczeniu RW2000175245. 

Najbliżej położony punkt monitoringu jakości wód Młynówki Malborskiej znajduje się 

przy jej ujściu rzeki do jeziora Dąbrówka, w miejscowości Koślinka (ok. 8km na pn-wsch od 

obszaru opracowania). Według wyników badań stanu jej wód przeprowadzonych w 2011r. 

przez WIOŚ w Gdańsku, średnie stężenie azotanów NO3 wyniosło tam 10,62 mg/l , zaś 

stężenie fosforu ogólnego 0,854 mg/l.  

Według informacji zawartych w „Raporcie o stanie środowiska w województwie 

pomorskim w 2012 roku” (WIOŚ Gdańsk, 2013)  poszczególne kategorie jakości wód JCWP 

„Młynówka Malborska do jez. Dąbrówka” oceniono następująco: 

 elementy biologiczne – IV klasa;  

 elementy morfologiczne – II klasa;  

 elementy fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego; 

 potencjał ekologiczny określono jako słaby;  

 niespełnione zostały wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;  

 potencjał na obszarach chronionych oceniono jako słaby (IV);  

 ogólnie stan JCW oceniano jako zły.  

Przeprowadzone w 2011 i 2012 roku badania wód powierzchniowych wykazały 

przekroczenia granicznych wartości wskaźników eutrofizacji wód (NO3 >10 mg/l, Pog >0,25 

mg/l), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 241, poz. 2093).  

Fragment zlewni  Młynówki Malborskiej w której zlokalizowany jest obszar 

opracowania, został w 2012 roku włączony do tzw. obszaru  szczególnie  narażonego  na  

zanieczyszczenia  azotem  ze  źródeł  rolniczych  (OSN), dla którego przewidziano realizację 

programu działań naprawczych, polegającego głównie na ograniczeniu stosowania nawozów 

w gospodarce rolnej4. 

                                                 
4 Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotem ze źródeł rolniczych (OSN) na terenie 
województwa pomorskiego wyznaczono na mocy rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej 
Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
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Wody podziemne 

Źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych analizowanego obszaru mogą być 

przede wszystkim: 

 licznie występujące na obszarze opracowania gospodarstwa pozbawione kanalizacji 

sanitarnej.  

 stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowane jest 23 punktów pomiarowych 

(monitoringowych) badających jakość wód  w ramach sieci krajowej. Najbliższej położony 

punkt  względem obszaru opracowania, zlokalizowany jest w Szpitalnej Wsi (gm. Sztum), 

około 7 km na południowy–zachód od granic obszaru opracowania.   

Zgodnie z klasyfikacją wód podziemnych województwa pomorskiego badanych w 

ramach monitoringu krajowego realizowanego przez PIG, zawartą w „Raporcie o stanie 

środowiska pomorskiego w 2013 roku” (2014) wody w tym punkcie pomiarowym 

zaklasyfikowano do IV klasy jakości. Wskaźnikami decydującymi o przynależności do klasy 

są wysokie zawartości żelaza w granicach stężeń III klasy jakości oraz amoniaku  – w 

granicach V klasy jakości. 

Zgodnie z podziałem Polski na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) analizowany 

obszar położony jest w jednostce JCWP nr 19 oznaczonej kodem PLGW2400195.Obejmuje 

ona rozległy obszar od Malborka po Olsztynek, przez co informacje na temat stanu jakości 

wód tej jednostki są niewystarczająco dokładne. Stan jej wód podziemnych pod względem 

chemicznym oceniono jako dobry.  

  

4.3. Klimat akustyczny 

Głównym źródłem emisji hałasu na omawianym obszarze, jest droga powiatowa 

3104G Stary Targ - Balewo, która przebiega przez jego środkową część obszaru. Jest to 

niewielka droga, na której nie były prowadzone pomiary natężenia ruchu.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109). Dopuszczalne 

poziomy hałasu, ustalone w zależności od przeznaczenia terenu, wyrażone 

długookresowymi wskaźnikami hałasu LDWN i LN (stosowanymi dla celów urbanistycznych)6. 

Wartości normatywne dopuszczalne dla hałasu ze źródeł drogowych przedstawiono poniżej 

(dla typów zabudowy występujących na terenie miasta i gminy): 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży7 - w porze dziennej 61 dB  

i w porze nocnej 56 dB; 

                                                                                                                                                         
należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 2180). Program działań naprawczych w zlewniach 
wyznaczonych rzek wprowadzono rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 6/2012, z dnia 1 listopada 
2012 roku. Program ten realizowany będzie przez cztery lata; jego celem jest ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych.  
5 Informacje na temat jednostki  JCWPd nr 19 ze strony Państwowej Służby Hydrogeologicznej 
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
6 Wartości wskaźników długookresowych LDWN, LN oraz wskaźników LAeq D i LAeq N (równoważny poziom 

dźwięku w porze dnia i porze nocy) są takie same. 
7 Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze 

nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy (LAEQ N). 
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 dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 

w porze dziennej 65 dB i w porze nocnej 56 dB. 

Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (z wyjątkiem hałasu 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

energetyczne), dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży8 - w porze dziennej 50 dB 

i w porze nocnej 40 dB; 

 dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 

w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. 

Dla analizowanego odcinka drogi nie sporządzono dotychczas mapy akustycznej. Według 

szacunkowych i jedynie poglądowych obliczeń sporządzonych dla podanego wcześniej 

dobowego natężenia ruchu samochodowego, potencjalna strefa uciążliwości akustycznych 

wyrażonej wskaźnikiem hałasu dobowego LDWN = 61db  może obejmować obszar w 

promieniu około 8-10 m od osi jezdni (30-35 m dla LDWN =55db, 110-120 m dla LDWN =50db).  

Na pozostałym obszarze praktycznie nie występują źródła potencjalnego 

ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego. Praktycznie jedynymi innymi źródłami 

emisji hałasu na obszarze opracowania są niewielkie zakłady produkcyjno-usługowe i 

maszyny rolnicze stosowane w okresie prowadzenia prac polowych.  

 

4.4. Pola elektromagnetyczne 

Na terenie opracowania nie występują sieciowe obiekty energetyczne (sieci 

przesyłowe) wysokiego napięcia. Przez obszary opracowania przebiegają jedynie linie 

elektroenergetyczne niskiego napięcia 15kV. Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia 

oraz prawidłowo zlokalizowane stacje bazowe telefonii komórkowej nie stwarzają zagrożeń w 

zakresie możliwości wystąpienia ponadnormatywnych natężeń pola elektrycznego lub 

magnetycznego. Linie energetyczne jako obiekty infrastruktury technicznej wymagają 

uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania.  

4.5. Zanieczyszczenia gleb oraz przekształcenia powierzchni ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi 

Na analizowanym obszarze występują jedynie niewielkie przekształcenia powierzchni 

terenu wynikające głównie z realizacji dróg, kanałów odwadniających, zabudowy i 

towarzyszącej jej infrastruktury technicznej. Niewielkie powierzchniowo stare wyrobiska po 

eksploatacji piasku znajdują się na terenie lasu. Przekształcenia te dotyczą zazwyczaj 

jedynie przypowierzchniowej warstwy litosfery.  

   

Zanieczyszczenie gleb 

Na analizowanym terenie nie przeprowadzono dotychczas szczegółowych badań 

dotyczących stopnia zanieczyszczenia gleb. Stąd też do problematyki tej można się odnieść 

jedynie w sposób ogólny.  

                                                 
8 Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze 

nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy (LAEQ N). 
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Z informacji zawartych w Atlasie Geochemicznym Polski 1:500 0009 wynika iż gleby 

analizowanego obszaru mogą zawierać podwyższony poziom zawartości baru, chromu, 

fosforu, kobaltu, magnezu, miedzi, niklu i siarki, przy czym jedynie w przypadku fosforu 

zachodzi ryzyko występowania lokalnych przekroczeń jego dopuszczalnej zawartości w 

glebie. Są to zanieczyszczenia naturogeniczne, których poziom stężenia zwiększa się w 

kierunku północno-wschodnim i których największą zawartość notuje się na terenie Żuław 

Wiślanych. Brak jakichkolwiek ośrodków przemysłowych na tym terenie powoduje, iż grunty 

te nie są narażone na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.  

Jedynymi obszarami o zdegradowanej warstwie gleb są te, na których nastąpiło 

mechaniczne przekształcenie powierzchni terenu. Należą do nich tereny zabudowane 

Starego Targu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

 

4.6. Ocena odporności środowiska na obciążenie antropogeniczne oraz zdolności do 
regeneracji 

Obszar opracowania charakteryzuje się ogólnie przeciętną odpornością środowiska 

na obciążenia antropogeniczne. Decydują o tym przede wszystkim: 

 ogólnie korzystne warunki przewietrzania terenu – przewaga otwartych terenów 

wpływa korzystnie na potencjał samooczyszczania w aspekcie czystości powietrza 

atmosferycznego; 

 niewielkie spadki terenu i deniwelacje na terenach rolniczych ograniczają rozwój 

zjawisk erozji wodnej gleb. Zgodnie z metodyką oceny zagrożenia erozyjnego 

gruntów opracowaną w IUNG (Józefaciuk A., Józefaciuk C., 1996) obszar cechuje się 

na ogół brakiem lub słabym natężeniem potencjalnej erozji wodnej gleb. Jedynie 

niewielkie powierzchnie stokowe dolin z uwagi na wyższe spadki terenu zaliczane są 

do terenów zagrożonych umiarkowaną erozją wodną; 

 stabilność morfodynamiczna – brak zagrożeń związanych z erozją i ruchami 

masowymi – na zdecydowanie przeważającej powierzchni analizowanego obszaru 

nie występują tereny predysponowane do występowania ruchów masowych10. 

Jedynym obszarem ze spadkiem terenu przekraczającym 15%  jest jedynie niewielki 

fragment  stoku doliny Młynówki Malborskiej w zachodniej części terenu (zał. 2). 

Ze słabszych stron potencjału odpornościowo – regulacyjnego obszaru opracowania 

wymienić można : 

 niekorzystne warunki ochrony zasobów wód powierzchniowych z uwagi na 

intensywne rolnicze wykorzystywanie terenu zlewni Kanału Juranda, co sprzyja 

eutrofizacji wód powierzchniowych. 

 stosunkowo wysoki poziom przekształcenia naturalnego środowiska analizowanego 

terenu. Istniejące tu lokalne korytarze oparte o sieć hydrograficzną i przydrożne aleje 

drzew, cechują się ograniczonym potencjałem przyrodniczym z uwagi na ich 

niewielką miąższość i znaczny stopień przekształcenia. 

 

 

                                                 
9Źródło:  http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet/serwisy_gis 
10 zgodnie z opracowaniem PIG pt. „Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów 
predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej (Grabowski 2006). 
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5. Charakterystyka zapisów projektu Planu 

5.1. Powiązania z innymi dokumentami planistycznymi 

Wprowadzane do projektu Planu ustalenia planistyczne powiązane są z następującymi 

dokumentami: 

1) „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030”, 

uchwalonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 318/XXXX/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.). 

2) Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego przyjętą przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w dniu 18 lipca 2005 r. Jest to podstawowy dokument strategiczny 

wytyczający kierunki rozwoju województwa pomorskiego aż do roku 2020.  

3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ 

- przyjętego Uchwałą Nr XXIII/197/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 grudnia 

2012r.). 

 

5.2. Ustalenia projektu Planu 

Głównym celem opracowania przedmiotowego Planu jest określenie ram rozwoju terenów o 

funkcji mieszkaniowej (zabudowy jednorodzinnej) i usługowej na przedmiotowym obszarze.  

W planie zastosowano następujące oznaczenia określające podstawowe funkcje 

poszczególnych terenów elementarnych wyróżnionych na rysunku planu: 

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,  

 U – teren zabudowy usługowej, 

 U, ZP – tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, 

 US – tereny sportu i rekreacji, 

 UP - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych, 

 RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

 R – tereny rolnicze, 

 ZL – lasy, 

 ZC – cmentarz, 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

 W – tereny infrastruktury technicznej wodociągowej, 

 IT – teren infrastruktury technicznej, 

 KP,ZP – teren parkingów oraz zieleni urządzonej, 

 E – tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 

 KD - tereny komunikacyjne dróg publicznych, w tym: - KDZ – klasy technicznej 

zbiorczej, KDD - klasy technicznej dojazdowej, KDW – tereny dróg wewnętrznych, KX 

– tereny ciągów pieszo-jezdnych. 
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Podstawowe i najważniejsze ustalenia projektu Planu odnoszą się  one do terenów o nowych 

przeznaczeniach funkcjonalnych w stosunku do stanu obecnego oraz stanu ustalonego w 

dotychczas obowiązującym planie miejscowym z 2006 r. Dotyczy to niektórych terenów o 

następujących funkcjach: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 MNU – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

 RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

 U/KP – tereny zabudowy usługowej i parkningów; 

 KDD, KDW – tereny drogowe (dróg dojazdowych i wewnętrznych). 

Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania tych terenów, określone są 

w kartach terenów zapisanych w rozdziale 3 projektowanego dokumentu (§ 11-12).  

W granicach planu znaczny jest udział terenów, które nie podlegają zmianom przeznaczeń w 

stosunku do obecnie obowiązującego planu miejscowego z 2006 r., obejmują one między 

innymi : 

 MN, MW – tereny zabudowy jedno- i wielorodzinnej; 

 R – tereny rolnicze, 

 P -  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

 W – tereny infrastruktury technicznej, zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody). 

Ustalenia zawarte w projekcie ocenianego dokumentu dla tych terenów mają wyłącznie 

charakter aktualizujący i porządkujący zasady zagospodarowania.  

Ponadto plan zachowuje przeznaczenia dla terenów o funkcjach ekologicznych i 

równoważących rozwój w zakresie : 

 ZL – zieleni leśnej; 

 WS – wód powierzchniowych. 

Łączna powierzchnia terenów zieleni leśnej (ZL) i wód (WS) zgodnie z ustaleniami planu 

wynosi 16,43 ha.  

W § 5 projektu zawarto, istotne z punktu widzenia prognozy, ustalenia dotyczące zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Są one następujące: 

1. W granicach planu występują obszary objęte ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o 

ochronie przyrody lub planowane do ochrony, w tym poprzez ustalenia planu – granice 

obszarów i lokalizacje obiektów pokazano na załączniku graficznym - rysunku planu : 

a) część obszaru planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Jeziora Dzierzgoń, obowiązują w nim zakazy i nakazy zagospodarowania wg 

Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim;  

2. Ustala się następujące rodzaje terenów, w stosunku do których określa się standardy 

akustyczne obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony 

środowiska oraz dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:  

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN na rysunku planu jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MW na rysunku planu jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 
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3) dla terenów oznaczonych symbolem MNU na rysunku planu jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową;  

4) dla terenów oznaczonych symbolem RM na rysunku planu jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę zagrodową; 

5) dla terenów oznaczonych symbolem 36.U i 47.U na rysunku planu jak dla terenów z 

zabudową związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz 

zabudową domów opieki społecznej; 

6) dla terenu oznaczonego symbolem US i ZP na rysunku planu jak dla terenów 

rekreacyjno wypoczynkowych; 

7) tereny o podstawowym przeznaczeniu innym niż wymienione w pkt 1) – 6) nie 

stanowią terenów chronionych akustycznie. 

3. Zasięg uciążliwości dla środowiska wszelkiej prowadzonej działalności gospodarczej 

w terenach usługowych i mieszkaniowo-usługowych należy ograniczyć do granic 

terenu, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.  

4. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się nakaz 

zapewnienia ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń wód opadowych z 

terenów komunikacyjnych i utwardzonych poprzez podczyszczanie i unikanie zrzutów 

wód opadowych bezpośrednio do rzeki rowów; dla terenów wymagających 

wyposażenia w urządzenia podczyszczające obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na 

działce. 

5. Wszelkie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, towarzyszące realizacji zapisów 

planu nie mogą trwale, negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, sposób 

odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów 

sąsiednich i nie może powodować na nich szkód. 

6. Przy realizacji inwestycji obowiązuje nakaz uwzględnienia wpływu zmiany stosunków 

wodnych na tereny sąsiednie, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót 

budowlanych na istniejący drenaż należy go zachować, przełożyć lub w przypadku 

uszkodzenia -naprawić, zachowując spójność systemu całego obszaru. 

7. Do kształtowania zieleni należy używać gatunków rodzimych, zgodnych geograficznie 

oraz siedliskowo. 

8. Przy realizacji ustaleń planu uwzględnić należy wymogi dotyczące ochrony 

gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. Ustala się strefę ograniczeń dla zagospodarowania zlokalizowanego w sąsiedztwie 

cmentarza oznaczonego jako 27.ZC szerokości 50 m od granic cmentarza. W obrębie 

strefy obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. 

10. W obszarze planu wyznaczono cenne drzewa oraz aleje drzew – ustala się nakaz 

ochrony i właściwego kształtowania zieleni w szczególności wymóg ochrony 

istniejących drzew, w tym w terenach o dużych walorach krajobrazowych, za 

wyjątkiem drzew owocowych i drzew rosnących w obrębie widoczności zjazdów do 
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posesji i skrzyżowań dróg - dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów w niezbędnym 

zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

11. W terenach położonych bezpośrednio w sąsiedztwie wód (WS) ustala się: 

1) nakaz umożliwienia dostępu do wody na potrzeby robót związanych z 

utrzymaniem wody, zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne; 

2) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód w odległościach mniejszych 

niż 1,5 m od linii brzegowej; 

3) zabrania się zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez obszar w 

odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej. 

W zakresie regulacji gospodarki wodno-ściekowej i rozbudowy pozostałych systemów 

infrastruktury w planie zawarto następujące najważniejsze z punktu widzenia niniejszej 

oceny ustalenia (§9): 

2. (…) W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:  

1) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnych i tłocznych; 

2) nakaz zachowania w zagospodarowaniu terenu dostępu do sieci dla potrzeb 

eksploatacyjnych, remontowych; 

3) docelowo nakaz odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualny system odprowadzenia 

ścieków, po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe 

zlikwidować, wszystkie obiekty obowiązkowo przyłączyć do sieci – nie dopuszcza się 

funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 

 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci kanalizacji 

deszczowej; 

2) ustala się wymóg zagospodarowania wód opadowych z terenów zabudowanych 

i przeznaczonych pod zabudowę na własnej działce, ograniczając ilości wód 

odprowadzanych do odbiorników, poprzez:  

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu (dla wód zanieczyszczonych po 

podczyszczeniu),  

b) stosowania nawierzchni półprzepuszczalnych,  

c) wtórnego wykorzystania wód deszczowych; 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej; 

4) należy zachować istniejące rowy melioracyjne (zaznaczone na rysunku planu) 

dopuszcza się skanalizowanie rowów melioracyjnych oraz modyfikację ich 

przebiegu przy zachowaniu systemu odwodnienia poszczególnych terenów, w celu 

ochrony przed podtopieniami. 

 

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej w zakresie zasilania w energię elektryczną : 

(…) 
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3) dopuszcza się skablowanie istniejących linii 15 kV oraz pozostałych, 

napowietrznych linii niskich napięć,  

4) dopuszcza się budowę lub wymianę napowietrznych linii energetycznych w formie 

linii napowietrznej lub kablowej; 

5) w obrębie pasów technologicznych występują ograniczenia w zagospodarowaniu 

związane z promieniowaniem elektromagnetycznym linii oraz zabezpieczeniem 

prawidłowego funkcjonowania sieci: 

a) obowiązuje zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej, 

b) dla lokalizacji obiektów należy uwzględnić ograniczenia wynikające z 

wysokości zawieszenia sieci, 

c)  lokalizacja zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

Z punktu widzenia ochrony zabytków i środowiska kulturowego istotne ustalenia planu, 

szczegółowo regulujące zasady zagospodarowania i ochrony dóbr kultury zawarto w §6 

projektu planu. Dotyczą one następujących obiektów znajdujących się w granicach planu: 

1) obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego – kościoła 

filiarny p.w. Św. Rocha wraz z cmentarzem przykościelnym, wpisany do rejestru 

zabytków z Nr 1377 (wpis z dnia 25.03.1993r. - dawny rejestr zabytków woj. 

elbląskiego nr 257/93); 

2) dwóch stanowisk archeologicznych wpisane do rejestru zabytków; 

3) stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

4) obiektów figurujące w gminnej ewidencji zabytków, w tym umieszczone w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Ponadto, zgodnie z §6 pkt.  7-9  projektu planu na objętym przez plan terenie: 

 wyznaczono obiekty o wartościach historyczno - kulturowych współtworzące klimat 

historycznej zabudowy; 

 część obszaru znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego 

wsi, wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków; 

 część obszaru opracowania planu znajduje się w strefie ochrony ekspozycji układu 

ruralistycznego wsi. 

Dla wszystkich wyżej wymienionych obiektów projekt planu wprowadza odpowiednie 

ustalenia, określające zasady zagospodarowania i zachowania walorów.   

Za istotne z punktu widzenia niniejszej prognozy należy także uznać ustalenia dotyczące 

terenów zieleni leśnej, wód powierzchniowych oraz terenów rolniczych R, zawarte w 

indywidualnych kartach terenów §12 pkt 8, 12 i 5 projektu planu. Wykluczają one możliwość 

lokalizacji zabudowy na wymienionych terenach.  
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6.  Analiza i ocena oddziaływań wynikających z realizacji zapisów planu na 
środowisko 

6.1. Zmiany przeznaczenia terenu i spodziewane skutki środowiskowe 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza zmian odnosi się do aktualnego 

zainwestowania terenu oraz przeznaczeń terenów dokonanych w obecnie obowiązującym 

planie miejscowym, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/283/2006 Rady Gminy Stary Targ z 

dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ.  

Zasadniczą zmianą sposobu zagospodarowania terenu wynikającą z realizacji 

przedłożonego projektu zmiany planu będzie:  

 dopuszczalna lokalizacja i rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

podrzędnie zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy zagrodowej 

(oznaczonych w planie jako MN, MNU oraz RM); 

 lokalizacja infrastruktury drogowej (KDD,KDW i KDX i terenów parkingowych KP,ZP). 

Całkowita powierzchnia terenów o nowym przeznaczeniu w stosunku do aktualnego 

zagospodarowania oraz przeznaczenia gruntów w dotąd obowiązującym planie z 2006 r. 

wynosi ok. 4,34 ha, co stanowi 7,2  % powierzchni obszaru objętego projektem planu. W 

zakresie planowanych przeznaczeń dominują tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (łącznie 87,8% całości nowych funkcji terenu).  

Znaczącą powierzchnię w ocenianym projekcie zachowano pod dotychczasowe 

funkcje zieleni leśnej – 16,3 ha (26,7% ogółu powierzchni planu), a także użytki rolne bez 

możliwości zabudowy.  

Łącznie w wyniku realizacji ustaleń planu pod nowe funkcje i zabudowę w stosunku 

do stanu istniejącego i przeznaczeń wynikających z obowiązywania poprzedniego planu 

zostanie przeznaczony teren dotąd niezainwestowany o powierzchni ok. 4,3 ha.  

Planowane zmiany przeznaczenia dotyczą głównie gruntów rolnych, użytkowanych 

aktualnie w większości jako grunty orne, częściowo jako użytki zielone - łąki i pastwiska (ryc. 

8). Na części powierzchni występują zakrzewienia. Realizacja zmian ustaleń planu 

spowoduje zatem niewielkie zmiany struktury wykorzystania gruntów. Zmniejszeniu łącznie o 

ok. 4 ha ulegnie powierzchnia użytków rolnych, o wielkość tą zwiększy się natomiast 

powierzchnia terenów zabudowy.  

 

Modyfikacje zasad zagospodarowania w obrębie pozostałych terenów elementarnych nie 

wpłynie na zmianę charakteru i użytkowania tych gruntów.   

Realizacja ustaleń planu w zakresie przeznaczenia pod zabudowę dotychczasowych 

terenów rolniczych będzie miała wpływ na większość elementów środowiska przyrodniczego. 

Można tutaj zidentyfikować następujące oddziaływania bezpośrednie: 

 trwała zmiana sposobu użytkowania gruntów - bezpowrotna utrata zasobów 

glebowych - głównie średniej jakości - IV klasy bonitacyjnej, ale miejscami także III 

klasy – wyłączenie ich z użytkowania rolniczego, 

 zniszczenie i zmiany aktualnej roślinności,  
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 zniszczenie dotychczasowej pokrywy glebowej i możliwość wpływu na dobra 

kulturowe (stanowiska archeologiczne), 

 przekształcenia zespołów fauny występujących na danym obszarze, 

 przekształcenie przypowierzchniowej warstwy litologiczno – glebowej i powstanie 

sztucznych powierzchni utwardzonych, lub wprowadzenie gruntów nawiezionych, o 

odmiennych własnościach mechanicznych, wzrost powierzchni terenu o utrudnionej 

infiltracji wód opadowych, 

 wprowadzenie nowych obiektów techniczno – budowlanych - zabudowy kubaturowej, 

 zmianę krajobrazu. 

Pośrednimi skutkami realizacji zamierzonych w planie przekształceń będzie: 

 zmniejszenie retencji gruntowej i przepuszczalności gruntów oraz zwiększenie spływu 

powierzchniowego, 

 zwiększone zanieczyszczenie odprowadzanych wód deszczowych przez substancje 

ropopochodne, pyły i osady spłukiwane z nowych powierzchni utwardzonych - ulic, 

parkingów i placów, a także dachów i ścian budynków, 

 zwiększony pobór wody z ujęć podziemnych, 

 zwiększony odpływ ścieków bytowych z nowych terenów mieszkaniowych, 

 wzrost emisji i uciążliwości hałasu, 

 emisje zanieczyszczeń powietrza 

 wzrost szorstkości terenu – ograniczenie przewietrzania i zmiany klimatu lokalnego, 

 zmiany struktury gatunkowej lokalnej fauny i flory. 

Oddziaływania te praktycznie nie wystąpią na terenach pozostających w użytkowaniu 

rolniczym (R) oraz pozostałych terenach nie podlegających zmianom przeznaczenia. Nie 

dotyczą także terenów zieleni leśnej (ZP) i wód śródlądowych (WS). 

W dalszej części prognozy ocenione zostały zidentyfikowane powyżej oddziaływania 

wynikające bezpośrednio z realizacji ustaleń projektu planu, dopuszczających lokalizację na 

przedmiotowym terenie przewidzianych w projektowanym dokumencie funkcji. 

 

6.2. Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby 

W trakcie procesów inwestycyjnych na terenach o nowej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej zmianom ulegnie pokrywa glebowa i przypowierzchniowa warstwa litologiczna. 

Pokrywa glebowa na części powierzchni zostanie zniszczona (na etapie realizacji procesu 

inwestycyjnego) po czym częściowo zostanie odtworzona (etap użytkowania, 

poinwestycyjny). Odtworzona pokrywa glebowa będzie jednak znacznie różniła się od 

występujących aktualnie na tych terenach gleb (głównie gleby brunatne). Gleby, które 

powstaną na terenach przeznaczonych pod zabudowę będą typowe dla terenów 

zurbanizowanych (tzw. urbisole i industrioziemy), cechować je będzie spłycony i słabo 

wykształcony profil pionowy.  

Na etapie inwestycyjnym zaburzona i zmieniona zostanie struktura i układ 

przypowierzchniowych warstw litologicznych, wprowadzone mogą zostać nowe warstwy 

gruntów o odmiennych właściwościach fizycznych (podsypki piaszczysto – żwirowe, nasypy).  
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Powierzchnia terenu pokryta zostanie w dużej części nawierzchniami sztucznymi, 

utwardzonymi, szczelnymi, lub o znacznie zmniejszonej przepuszczalności (powierzchnie 

asfaltowe, betonowe, nawierzchnie brukowe itp.). 

Konsekwencją wprowadzenia zainwestowania na tereny użytków rolnych będzie 

bezpowrotna utrata zasobów glebowych gruntów ornych o powierzchni około 4,3 ha, 

stanowiących użytki rolne – głównie klas III, a także V i VI oraz IV. 

6.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Na obszarze analizowanego projektu planu użytkowy poziom wodonośny jest dobrze 

izolowany od wpływu zanieczyszczeń podpowierzchniowych ciągłą warstwą glin. Stopień 

zagrożenia zanieczyszczenia tego poziomu na przeważającej części obszaru projektu planu 

ustalono jako niski i bardzo niski.  

Realizacja ustaleń projektu planu może potencjalnie oddziaływać na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych jedynie pośrednio, głównie poprzez: 

 zwiększenie spływu powierzchniowego,  

 zmniejszenie infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód podziemnych, 

 wpływ na wahania zwierciadła płytkich wód gruntowych, 

 zwiększenie zmienności i nieregularności przepływów cieków odwadniających obszar 

projektu planu, 

 zwiększenie spływu zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i 

infiltrujących do wód podziemnych, 

 zwiększenie poboru wód podziemnych. 

Niezbędnym elementem zapewniającym ochronę jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych jest odpowiednia gospodarka wodno – ściekowa na terenach wskazanych pod 

zainwestowanie. W tej kwestii projekt planu (§9) wprowadza ustalenia: 

 nakaz docelowego odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualny system odprowadzenia 

ścieków (zbiorniki bezodpływowe); 

 wymóg zagospodarowania wód opadowych z terenów zabudowanych 

i przeznaczonych pod zabudowę na własnej działce, ograniczając ilości wód 

odprowadzanych do odbiorników. 

Zapisy te należy uznać za należyte w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym użytkowego poziomu wodonośnego, 

wykorzystywanego w ujęciu wód zlokalizowanym na terenie opracowania (teren 2.W). 

Zapisy dotyczące nakazu docelowego odprowadzania ścieków do kanalizacji 

sanitarnej wpłynie na ostateczne uporządkowanie gospodarki ściekowej i zapewnienie 

należytej ochrony stanu sanitarnego wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ustalenia związane z zagospodarowaniem wód opadowych wpłyną korzystnie na 

zmniejszenie poboru wód (wykorzystanie wód opadowych w granicach działek). Wpłynie to 

również na zwiększenie retencji gruntowej i infiltracji wód opadowych i działanie 

ograniczające zwiększanie wielkości spływu powierzchniowego. Należy zatem ocenić je jako 

rozwiązanie odpowiednie dla minimalizacji oddziaływania na zasoby ilościowe wód 

podziemnych.  
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Ustalenia zmiany planu zachowują dotychczasowe funkcje terenów usługowych - 

1.RU i 38.UP, aktualnie już zainwestowanych i zgodnych z dotąd obowiązującym planem. 

Obiekty lokalizowane na tych terenach mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

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

na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71).  

Działalność obiektów usługowych podlegać będzie w/w przepisom planu, ograniczającym 

możliwość oddziaływania na środowisko wodne.  

W ustaleniach planu wprowadzono zapisy ustalające: 

 dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia podczyszczające obowiązek 

lokalizacji tych urządzeń na działce,  

 odnośnie prowadzonej działalności wymóg, że nie może ona powodować uciążliwości 

dla terenów sąsiednich, a zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 

działalności gospodarczej winien być ograniczony do granic obszaru, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny.  

Zapisy te należy uznać za należyte rozwiązanie w zakresie ochrony wód. 

Należy także zaznaczyć, że w przypadku potencjalnej przebudowy, przebudowy, czy 

modernizacji obiektów zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

kwestia możliwego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne będzie rozważana 

w odrębnej procedurze uzyskania decyzji środowiskowej, na podstawie szczegółowych 

danych projektowych.   

Stwierdza się, że realizacja ustaleń przedmiotowego planu nie spowoduje istotnego 

negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, w tym również na 

realizację celów środowiskowych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

6.4. Wpływ na klimat lokalny  

Prognozuje się, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu, skutkować będzie 

jedynie miejscowymi zmianami powierzchni czynnej na nieznacznej powierzchni, nie objętej 

dotąd zainwestowaniem w dotychczas obowiązującym planie. Wprowadzenie nowej 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na niedużej powierzchni (łącznie ok. 4 ha), na 

rozproszonych powierzchniach (por. ryc. 6 i zał. 2) nie przyczyni się do ograniczenia 

przewietrzania terenu i zmian warunków klimatu lokalnego.  

6.5. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza  

Wprowadzenie nowych terenów o charakterze mieszkaniowym, usługowym czy 

mieszkaniowo-usługowym a także nowych terenów komunikacji nie pozostanie bez wpływu 

na stan aerosanitarny obszaru opracowania. W wyniku realizacji ustaleń planu, wg których 

zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z indywidualnych niskoemisyjnych lub 

bezemisyjnych źródeł ciepła lub z sieci ciepłowniczych, w sezonie grzewczym dojdzie do 

nieznacznego zwiększenia emisji głównie tlenków węgla oraz pyłów z gospodarstw 

domowych. 

Zapisy planu minimalizują potencjalny wpływ na zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego poprzez nakaz stosowania niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł 

ciepła (główny czynnik związany z tzw. „niską” emisją zanieczyszczeń na terenach 
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zabudowy mieszkaniowej). Zanieczyszczenia powietrza z emisji niskiej, zwłaszcza pyłowe, 

będą częściowo redukowane poprzez powierzchnie leśne i zieleń (także na terenach 

rekreacyjno-sportowych), zachowywane lub wprowadzone ustaleniami planu. Należy uznać, 

że potencjalny wpływ ustaleń planu w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i 

mieszkaniowo – usługowej na zanieczyszczenie powietrza będzie nieznaczny.  

Wprowadzenie nowych, pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej, terenów 

zainwestowania będzie skutkowało również wzrostem natężenia ruchu komunikacyjnego, 

czego konsekwencją będzie wzrost emisji zanieczyszczeń (głównie dwutlenku azotu i tlenku 

węgla) oraz wzrost hałasu pochodzenia komunikacyjnego. Z uwagi na charakter dróg 

lokalizowanych na tym terenie (głównie drogi dojazdowe, wewnętrzne) natężenie i szybkość 

ruchu nie będą tu duże. Nie należy w związku z tym spodziewać się istotnych oddziaływań 

zwiększonego ruchu na powietrze atmosferyczne.  

W związku z istniejącą zabudową usługową (tereny 1.RU i 38.UP) mogą pojawić się 

nowe, niemożliwe do przewidzenia na obecnym etapie planistycznym źródła zanieczyszczeń 

powietrza, w tym obiekty i instalacje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, które mogą wystąpić w przypadku potencjalnej przebudowy, przebudowy, czy 

modernizacji obiektów.   

Aktualnie, wobec braku informacji na temat rodzaju tych inwestycji i charakteru 

procesów technicznych nie jest możliwa jakakolwiek prognoza ich oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne. Ustalenie możliwego wpływu na zanieczyszczenie powietrza i 

spełnienia w.w. ustaleń powinno mieć miejsce na etapie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji konkretnych przedsięwzięć, zaliczających się do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

W ramach minimalizacji potencjalnych uciążliwości w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza w planie zawarto zapis, że prowadzona na tych terenach działalność nie może 

powodować uciążliwości dla sąsiednich terenów, zaś zasięg uciążliwości dla środowiska 

prowadzonej działalności gospodarczej winien być ograniczony do granic obszaru, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 

6.6. Wpływ na klimat akustyczny  

Wprowadzenie niewielkiej powierzchni nowych terenów głównie zabudowy 

jednorodzinnej i zagrodowej nie przyczyni się do zmiany aktualnego klimatu akustycznego. 

Powstaną nowe źródła hałasu, jednak o niewielkiej uciążliwości. Zwiększenie ruchu 

komunikacyjnego na drogach dojazdowych nie wpłynie istotnie na aktualny klimat 

akustyczny. Należy uznać, że potencjalny wpływ realizacji ustaleń analizowanego projektu 

zmiany planu na klimat akustyczny będzie nieznaczny, praktycznie pomijalny. 

Ustalenia projektu planu umożliwiają również rozwój funkcji usługowych na 

dotychczas już zainwestowanych terenach: 1.RU i 38.UP. Aktualnie, wobec braku informacji 

na temat rodzaju tych obiektów i charakteru procesów produkcyjnych, technicznych itp. nie 

jest możliwa jakakolwiek prognoza ich oddziaływania na klimat akustyczny. Ustalenie 

możliwego wpływu na hałas powinno mieć miejsce na etapie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji konkretnych przedsięwzięć, w przypadku 

realizacji obiektów zaliczających się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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W ustaleniach Planu zawarto zapis ustalający, że prowadzona na tych terenach 

działalność nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich terenów, zaś zasięg 

uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być ograniczony 

do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

6.7. Oddziaływania w zakresie pól elektromagnetycznych  

Projektowany dokument nie wprowadza nowych obiektów lub elementów 

infrastruktury będących istotnymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego. W 

ustaleniach planu przewidziane jest zapatrzenie w energię elektryczną z urządzeń 

energetycznych średniego napięcia (stacje transformatorowe oraz napowietrzne i kablowe 

linie elektroenergetyczne SN 15kV), które nie powodują znaczącej emisji pól 

elektromagnetycznych, mogących naruszać dopuszczalne ich poziomy w środowisku – 

normowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych sposobów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje zatem wystąpienia istotnych emisji pól 

elektromagnetycznych, mogących mieć wpływ na zdrowie i życie mieszkańców.  

Dopuszczalne w ustaleniach planu skablowanie napowietrznych linii 15kV w 

przypadku jego realizacji wpłynie dodatkowo na zmniejszenie emisji pól 

elektromagnetycznych z sieci.  

6.8. Wpływ na warunki życia człowieka 

Realizacja ustaleń planu w zakresie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, 

mieszkaniowo – usługowej i zabudowy zagrodowej w formie zaproponowanej w projekcie 

zmiany planu, nie wpłynie negatywnie na warunki życia i zdrowie mieszkańców.  

Wpływ na warunki życia człowieka może mieć przede wszystkim, aktualnie istniejąca 

już zabudowa usługowa (tereny 1.RU i 38.UP). Utrzymanie w planie dotychczasowych 

funkcji na tych terenach może spowodować także rozbudowę, przebudowę lub zmianę 

aktualnie istniejących obiektów. W wyniku tego mogą pojawić się nowe, niemożliwe do 

przewidzenia na obecnym etapie planistycznym źródła uciążliwości dla środowiska. W 

związku z tym aktualnie nie jest możliwe określenie potencjalnego wpływu realizacji ustaleń 

planu dotyczących tych terenów na warunki życia mieszkańców. W przypadku lokalizacji na 

tych terenach przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, co jest możliwe na podstawie zapisów planu, ustalenie możliwego wpływu 

środowisko – w tym warunki życia człowieka, powinno mieć miejsce na etapie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji konkretnych przedsięwzięć, zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008. Nr 199, poz. 1227). 

W ustaleniach zmiany planu wprowadzono zapis ustalający, że prowadzona 

działalność nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich terenów mieszkaniowych, zaś 

zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być 

ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  

W związku z tym realizacja ustaleń planu nie powinna powodować występowania 

uciążliwości i wpływać negatywnie na warunki życia ludności.  
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6.9. Oddziaływanie na szatę roślinną 

W zakresie oddziaływania na szatę roślinną, realizacja ustaleń projektu zmiany planu 

będzie wiązać się z likwidacją lub przekształceniem zbiorowisk roślinnych na obszarach 

wyznaczonych pod lokalizacje nowych terenów zabudowy oraz terenów komunikacyjnych, 

których łączna powierzchnia wynosi około 4,3 ha. Rozwój zabudowy zaplanowany został w 

zdecydowanej większości na terenach rolniczych, gdzie występują pospolite zbiorowiska 

segetalne i ruderalne. Na terenach tych nie zidentyfikowano występowania siedlisk 

przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej, ani gatunków roślin będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. Planowane tereny inwestycyjne – głównie związane z 

lokalizacją funkcji sportu i rekreacji oraz zabudowy jednorodzinnej nie naruszają stanowisk 

chronionych lub rzadkich gatunków roślin, stwierdzonych w trakcie badań terenowych.  

W związku z tym należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu planu nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na cenne i chronione siedliska roślin i gatunki flory, 

w tym siedliska i gatunki wymagające ochrony w postaci obszarów Natura 2000.  

Pośrednim skutkiem rozwoju zabudowy na wyznaczonych w dokumencie 

powierzchniach będzie zastąpienie gatunków właściwych terenom rolniczym (chwasty upraw 

ornych, gatunki segetalne i ruderalne) przez gatunki synantropijne związane z zabudową, a 

także z zielenią parkową. Na części wolnych powierzchni przydomowych zostanie 

wprowadzona roślinność urządzona, w tym także potencjalnie gatunki obce siedliskowo i 

geograficznie.  

Umiarkowane zmiany w zakresie zmniejszenia potencjału biotycznego będą dotyczyć 

niewielkich powierzchni, obejmujących spontanicznie powstałe na gruntach rolnych 

zakrzewienia w granicach terenów 24.KP, 25.KP.  

Projekt planu pozostawia w dotychczasowym użytkowaniu (bez zmian) wszystkie 

tereny leśne, a także powierzchnie zadrzewień, zarośli i podmokłości wskazane jako 

elementy osnowy ekologicznej terenu (płaty ekologiczne) w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Udział terenów o funkcji ekologicznej w granicach planu pozostaje cały czas dość wysoki na 

obszarze planu – zieleń leśna stanowi 26,7% całości powierzchni. 

6.10. Oddziaływanie na faunę 

W zakresie oddziaływania na faunę, realizacja ustaleń projektu planu będzie wiązać 

się ze zmianą biotopów na obszarach wyznaczonych pod lokalizacje nowych terenów 

zabudowy oraz terenów komunikacyjnych. Na omawianym obszarze zmiany te dotyczyć 

będą głównie terenów rolniczych o pow. około 4,3 ha, wykorzystywanych dotychczasowo 

przede wszystkim jako siedliska mało zróżnicowanej, ubogiej gatunkowo fauny. Jest ona w 

znacznym stopniu zantropizowana w wyniku dotychczasowego zagospodarowania terenu i 

obecności terenów zabudowanych. W związku z tym ocenia się, że zmiany 

zagospodarowania, wprowadzane projektem zmiany dotychczasowego planu nie wpłyną 

negatywnie na faunę. Jako umiarkowany ubytek siedlisk fauny (głównie drobnych ptaków 

wróblowych krajobrazu rolnego) można ocenić zmiany zaplanowane na terenach 24.KP i 

25.KP. Powierzchnie te częściowo zajmują zakrzewienia mogące być siedliskiem ptaków. Ze 

względu na występowanie w otoczeniu zbliżonych siedlisk zmiany te będą mieć znaczenie 

jedynie lokalne  i nie przyczynią się do wpływu na zachowanie ich populacji.     
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Oceniany projekt planu pozostawia w dotychczasowym użytkowaniu (bez zmian) 

wszystkie tereny leśne, a także powierzchnie zadrzewień, zarośli i podmokłości wskazane 

jako elementy osnowy ekologicznej terenu (płaty ekologiczne) w opracowaniu 

ekofizjograficznym, będące głównymi siedliskami fauny analizowanego obszaru. Zachowany 

w planie zostaje także zbiornik wodny (teren 15.WS).  W związku z tym realizacja ustaleń 

projektu zmiany planu nie wpłynie znacząco negatywnie na lokalne populacje płazów. 

Należy zatem uznać, że realizacja ustaleń planu nie wpłynie istotnie na zasoby fauny 

analizowanego obszaru. W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu lokalnie nieznacznie 

wzrośnie udział gatunków fauny związanych z siedliskami zabudowy jednorodzinnej i 

zagrodowej, kosztem zmniejszenia populacji pospolitych gatunków zasiedlających typowe 

biotopy rolnicze. Z punktu widzenia zróżnicowania awifauny (najliczniejszej grupy 

kręgowców) będzie to oznaczać zwiększenie zasięgu i powierzchni siedlisk takich gatunków 

jak: kopciuszek, wróbel domowy, dymówka, oknówka, sierpówka oraz kawka, a także kos, 

niektóre pokrzewki, zięba (zespoły zabudowy jednorodzinnej, pasy zieleni izolacyjnej). 

Zmniejszy się natomiast areał biotopów dla pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego jak: 

skowronek, trznadel, potrzeszcz. Zmiany charakteru biotopów z obszarów rolniczych na 

zabudowę dotyczą ok. 7,2% całości powierzchni obszaru, będzie to zatem zmiana 

praktycznie niezauważalna, istotna jeśli chodzi o strukturę gatunkowa. Nie wpłynie ona na 

trwałość populacji gatunków krajobrazu rolniczego.  

 

6.11. Oddziaływanie na krajobraz 

Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie lokalną, bardzo niewielką zmianą 

fizjonomii krajobrazu, głównie w wyniku realizacji na jego terenie nowej zabudowy oraz 

infrastruktury technicznej. Rozkład przestrzenny wprowadzanych zmian, skutkujących 

przekształceniem struktury zabudowy wiejskiej ściśle nawiązuje do istniejących założeń 

ruralistycznych wsi. W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie nastąpi rozproszenie 

zabudowy wsi i nadmierna fragmentacji gruntów użytkowanych rolniczo.  

Jednocześnie w ustaleniach analizowanego projektu zmiany planu zawarto szereg 

zapisów mających wpływ na kształtowanie walorów wizualno-estetycznych planowanego 

zagospodarowania terenu, w związku z objęciem wsi Nowy Targ strefą ochrony 

konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi i strefą ekspozycji układu ruralistycznego. 

Zostały one zawarte w § 6 ust. 8 i 9 planowanego dokumentu, a także częściowo w kartach 

poszczególnych terenów. Zgodnie z zapisami planu w strefie ochrony układu ruralistycznego 

podlega ochronie historyczna kompozycja przestrzenna obszaru, rozplanowanie dróg, i 

placów, lokalizacja poszczególnych obiektów zabytkowych, architektoniczna forma 

zabudowy historycznej - zabytkowej, historyczne elementy zagospodarowania terenu tj. 

nawierzchnia (kamienny bruk), historyczne ogrodzenia, historyczna zieleń komponowana – 

układ i skład gatunkowy zieleni oraz zachowana mała architektura.   

W § 6 ust. 8 ustalono ponadto między innymi: 

 „nakaz nawiązania przy uzupełnianiu zabudowy  do zasad historycznej kompozycji 

zespołu - poprzez kontynuację historycznej linii zabudowy, a także do skali i 

gabarytów, usytuowania budynków, formy dachów i innych charakterystycznych cech 

zabudowy historycznej; 



 

 35 

 nowa zabudowa wskazana do kształtowania w nawiązaniu do przekazów 

historycznych, a w przypadku ich braku w oparciu a analogię;  

 nowe elementy zabudowy i zagospodarowania należy harmonijnie łączyć z obiektami 

historycznymi; 

 nakaz zapewnienia w nowej zabudowie dobrych standardów materiałowych i 

technologicznych, przy użyciu tradycyjnych materiałów budowlanych(…)”. 

Ponadto zmiana przedmiotowego planu wprowadza linię nieprzekraczalnej zabudowy na 

terenie 1.US (północna część obszaru) w odległości 100 m od Kanału Juranda. Linia ta nie 

była zawarta w poprzedniej wersji planu. Ze względu na walory krajobrazowe i położenie tej 

części terenu w granicach obszaru chronionego krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, rozwiązanie 

to należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia zachowania walorów krajobrazowych. 

W związku z tym ocenia się, że zapisy projektu planu zapewniają należytą ochronę 

krajobrazu i ekspozycji jego chronionych elementów.  

 

6.12. Wpływ na środowisko kulturowe 

Na terenie objętym planem występują liczne zabytki nieruchome oraz stanowiska 

archeologiczne. 

Odpowiednie zapisy projektu planu w odniesieniu do tego obiektu, określone zostały 

w § 6 projektu Planu. Ustalają one w sposób precyzyjny i możliwie pełny sposób ich 

zachowania i ochrony. Zawarte w projekcie planu ustalenia należy ocenić jako korzystne i 

kompletne dla zapewnienia ochrony środowiska kulturowego.  

Plan zapewnia należytą ochronę zabytkowego kościoła filiarnego p.w. Św. Rocha 

wraz z cmentarzem przykościelnym, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków z Nr 

1377. Zgodnie z ustaleniami § 6 pkt. Planu: 

 „Wszelkie działania w obrębie obiektu i obszaru należy prowadzić zgodnie z 

przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami”. 

Zapisy planu gwarantują zachowanie 2 stanowisk archeologicznych wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków (cmentarzyska) poprzez przeznaczenie terenów na 

których występują w dotychczasowym użytkowaniu (tereny rolne i leśne). Zgodnie z zapisami 

§ 6 pkt. 2 w ich obrębie nie dopuszcza się wykonywania prac ziemnych związanych z 

zainwestowaniem terenu i zmianą sposobu jego zagospodarowania.    

W granicach planu znajdują się łącznie 3 stanowiska archeologiczne (por. zał. 2). Na 

etapie prac realizacyjnych na tych powierzchniach może dojść do ich naruszenia. Zasady 

postępowania  w takim przypadku określa §6 ust. 4 projektu planu: 

 „Wykonywanie prac ziemnych związanych z zainwestowaniem terenu i zmianą 

sposobu jego zagospodarowania wymagają przeprowadzenia niezbędnych badań 

archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami; w przypadku niewyznaczenia strefy ochrony 

konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych ujętych w GEZ/WEZ obowiązuje 

wymóg przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych w trakcie prac 

ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami”.  
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Ponadto plan odnosi się do obiektów objętych wojewódzką i gminną ewidencją 

zabytków. Odpowiednie zapisy odnoszące się do tych obiektów zawarto w § 6 ust. 6 

projektu. Najważniejsze z nich to: 

1) wymóg ochrony i zachowania historycznych cech budynków i obiektów takich jak: 

bryła, forma architektoniczna, kształt dachu, pokrycie dachu, kąt nachylenia głównych 

połaci, dyspozycja ścian (rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, podziały 

architektoniczne elewacji), detal architektoniczny (w tym kształt, wielkość okien, 

podziały stolarki okiennej i drzwiowej, obramienia otworów itp.), historyczna 

kolorystyka oraz historyczne materiały; 

2) dopuszcza się rozbudowę (dobudowę) obiektu wg parametrów zawartych w § 12 (w 

zakresie zgodnym z wymienionymi w § 6 ust. 6 pkt.1 przedmiotami ochrony); 

3) zakaz nadbudowy budynków, dopuszcza się zmianę konstrukcji dachu jeżeli 

wymagają tego rozwiązania techniczne przy zachowaniu jego dotychczasowej 

geometrii oraz pochylenia, 

4) zakaz ocieplania od zewnątrz budynków o elewacjach ceglanych i z szalunkiem 

drewnianym, odeskowaniem i detalem architektonicznym, dla wszystkich budynków 

dopuszcza ocieplenie wewnętrzne; 

5) nakazuje się utrzymanie historycznej kompozycji elewacji obiektów; 

6) nakaz stosowania na stromych połaciach dachowych pokrycia dachówką ceramiczną 

lub materiałem podobnym w fakturze i kolorystyce z uwzględnieniem charakteru i 

specyfiki formy obiektów zabytkowych; 

7) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej przy czym: zakazuje się zmiany 

proporcji historycznych otworów okiennych i drzwi zewnętrznych oraz zamiany 

istniejących otworów drzwi zewnętrznych na okienne oraz okiennych na drzwi 

zewnętrzne, dopuszcza się przywrócenie pierwotnej wielkości i proporcji otworów 

okiennych, drzwi zewnętrznych i historycznych podziałów stolarki okiennej (…). 

W § 6 ust. 7 projektu planu zawarto ustalenia dotyczące strefy ochrony konserwatorskiej 
układu ruralistycznego wsi. Dla strefy tej plan wprowadza następując ustalenia: 

1) celem ochrony w tej strefie jest zachowanie historycznej struktury przestrzennej 
oraz charakteru zabudowy; 

2) ochronie podlega: historyczna kompozycja przestrzenna obszaru, rozplanowanie 
dróg, i placów, lokalizacja poszczególnych obiektów zabytkowych, architektoniczna 
forma zabudowy historycznej - zabytkowej, historyczne elementy zagospodarowania 
terenu tj. nawierzchnia (kamienny bruk), historyczne ogrodzenia, historyczna zieleń 
komponowana – układ i skład gatunkowy zieleni oraz zachowana mała architektura; 

3) nakaz nawiązania przy uzupełnianiu zabudowy  do zasad historycznej kompozycji 
zespołu - poprzez kontynuację historycznej linii zabudowy, a także do skali i 
gabarytów, usytuowania budynków, formy dachów i innych charakterystycznych 
cech zabudowy historycznej; 

4) nowa zabudowa wskazana do kształtowania w nawiązaniu do przekazów 
historycznych, a w przypadku ich braku w oparciu a analogię;  

5) nowe elementy zabudowy i zagospodarowania należy harmonijnie łączyć z 
obiektami historycznymi; 

6) nakaz zapewnienia w nowej zabudowie dobrych standardów materiałowych 
i technologicznych, przy użyciu tradycyjnych materiałów budowlanych; 
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7) dla obszaru wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji 
zabytków obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 

W ust. 9-10 określono także zasady ochrony i zagospodarowania układu ruralistycznego wis 
i strefy jej ekspozycji.  

W związku z wprowadzeniem w projekcie planu wyżej wymienionych zapisów nie przewiduje 

się wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko kulturowe. Pomimo to istnieje 

potencjalna możliwość natrafienia, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, 

nierozpoznanych dotąd obiektów kulturowych. W takim przypadku wszelkie ewentualne 

znaleziska stwierdzone podczas robót budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do 

właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a prowadzone prace wstrzymać do 

uzyskania stosownej opinii. 

6.13. Sytuacje awaryjne 

W związku z ewentualnym rozwojem dotychczasowych funkcji usługowych (tereny 

istniejącego zainwestowania 1.RU i 38.UP) mogą pojawić się nowe, niemożliwe do 

przewidzenia na obecnym etapie planistycznym obiekty, w tym zaliczane do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, których funkcjonowanie może powodować 

potencjalne wystąpienie sytuacji awaryjnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku obu 

terenów oceniana zmiana planu jedynie sankcjonuje istniejące już zainwestowanie i 

dotychczasowe ustalenia obowiązującego dotąd planu z 2006 r. Nie można zatem oceniać 

tych ustaleń jako wynikających z bieżącej zmiany podlegającej ocenie.  Aktualnie, wobec 

braku informacji na temat rodzaju tych inwestycji i charakteru procesów technicznych nie jest 

możliwa jakakolwiek analiza pod tym kątem. Weryfikacja i ustalenie możliwego wystąpienie 

poważnych awarii powinno mieć miejsce na etapie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji konkretnych przedsięwzięć, zaliczających się do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Nie przewiduje się występowania sytuacji awaryjnych mogących istotnie wpłynąć na 

stan środowiska na pozostałych terenach objętych planem.  

6.14. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących skumulowanych oddziaływań 

wpływających na stan środowiska. Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje 

wystąpienia jakichkolwiek transgranicznych oddziaływań na środowisko.  

6.15. Rozwiązania alternatywne w stosunku do przedstawionych w dokumencie 

W stosunku do terenów wskazanych w analizowanym projekcie planu pod lokalizację 

zabudowy trudno jest wskazać na tym etapie rozwiązania alternatywne, z uwagi na 

uwarunkowania prawne wynikające z konieczności zachowania zgodności projektu planu z 

obowiązującym Studium. Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie zmiany planu są w 

praktyce niewielkimi korektami ustaleń zawartych w dotychczas obowiązującym dokumencie 

(plan z 2006 r.). 



 

 38 

6.16. Analiza i ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń Planu 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują w chwili obecnej istotne tendencje 

rozwojowe, prowadzące do zasadniczych zmian struktury środowiska. Tereny użytkowane 

dotąd rolniczo pozostają pod wpływem prac agrotechnicznych i stosowanej zmienności 

upraw, prowadzącej do okresowych (krótkotrwałych) zmian charakteru agrofitocenoz, ich 

fizjonomii i w pewnym zakresie znaczenia dla fauny. Utrzymują się w ten sposób w stanie 

względnej równowagi, regulowanej zabiegami człowieka.  

Jak wynika z przedstawionych wyżej analiz dotyczących potencjalnego wpływu 

realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska, poza krótkim okresem 

czasu w fazie budowy, nie wystąpią tu istotne, trwałe źródła oddziaływań mogące mieć 

znacząco negatywny wpływ na aktualny stan środowiska.  

Należy zatem stwierdzić, że wpływ na środowisko realizacji ustaleń planu nie będzie 

istotnie różny od prognozowanego stanu środowiska tego terenu przy braku realizacji działań 

ustalonych w ocenianym dokumencie, a przewidzianych jednocześnie w dotąd 

obowiązującym planie miejscowym z 2006 r. 

 

7.  Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu 

7.1. Wpływ na formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000  

Niewielkie fragmenty obszaru opracowania znajdują się w granicach  Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, którego obszar obejmuje wschodni fragment 

obszaru opracowania (Zał. 2). Fragment ten nie jest objęty zmianami użytkowania terenu w 

związku z planowanym dokumentem. Pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu jako 

teren leśny oraz obszar istniejącego cmentarza – w dotychczasowych jego granicach.  

Pozostałe obszarowe formy ochrony przyrody położone są one w znacznej odległości – 

ponad 5 km od granic rozpatrywanego terenu. Nie występują tu także planowane formy 

ochrony przyrody.  

Jak wykazano w poprzednich częściach prognozy (rozdz. 6), nie wystąpią znaczące 

oddziaływania na walory przyrodnicze analizowanego obszaru i jego otoczenia wywołane 

realizacją ustaleń ocenianego dokumentu.  

Na obszarze opracowania nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych z 

Zał. I Dyrektywy Siedliskowej, ani gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty. Stwierdza się, że realizacja ustaleń projektu planu przy spełnieniu powyższego 

zalecenia nie spowoduje negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszarów 

Natura 2000, nie wpłynie na walory przyrodnicze tych ostoi i nie wpłynie na ich integralność 

oraz spójność.  

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań na Obszar Chronionego 

Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń oraz na inne istniejące lub planowane formy ochrony przyrody, 

występujące w otoczeniu obszaru opracowania. W związku z tym należy stwierdzić, że 

projektowany dokument w sposób należyty uwzględnia cele i problemy ochrony środowiska 

zarówno na terenach objętych planem, jak i w jego otoczeniu.  
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7.2. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody  

Część obszaru opracowania znajduje się w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń . W związku z tym na powierzchniach tych obowiązują zakazy 

i nakazy wynikające z ustanowienia form ochrony, a ustalenia planu powinny być zgodne z 

Uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Pod względem 

ustaleń ogólnych należy stwierdzić, że planowany dokument realizuje ustalenia uchwały 

sejmiku poprzez zapis zawarty w § 5 ust. 1 a): 

a) część obszaru planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, obowiązują w nim zakazy i nakazy zagospodarowania wg 

Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie pomorskim. 

Rozpatrując szczegółowo zgodność planowanego dokumentu z w/w uchwałą sejmiku 

należy stwierdzić, że ustalenia projektu zmiany planu są całkowicie zgodne z:  

 § 5 pkt 8 uchwały sejmiku – nie lokalizuje on zabudowy w odległości poniżej 100 m 

od brzegu  jezior  i  rzek.   

W  związku  z  tym  należy  stwierdzić,  że  projekt  zmiany  planu  jest  zgodny  z 

obowiązującymi na terenie OChK Jeziora Dzierzgoń zakazami, wynikającymi z § 5 uchwały 

nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.   

Na terenach przeznaczanych pod nowe funkcje w granicach planu nie stwierdzono 

występowania gatunków roślin lub stałych stanowisk chronionych gatunków zwierząt. Nie 

można wykluczyć możliwości ich pojawienia się także na terenach wskazanych pod nowe 

formy zagospodarowania. W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o ochronie 

przyrody, dotyczących potencjalnych naruszeń zakazów określonych w § 6 rozporządzenia 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1409), w  § 5 ust. 10 projektu 

planu zapisano: 

 przy realizacji ustaleń planu uwzględnić należy wymogi dotyczące ochrony 

gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Należy uznać, że na poziomie planowania miejscowego ustalenie to jest należyte z punktu 

widzenia zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody.  

 

7.3. Ochrona zasobów użytkowych  

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

Na obszarze opracowania znajduje się podziemne ujęcie wody ze strefą ochrony 

bezpośredniej (teren 11.W). W zapisach planu teren ten, zgodnie ze swoją dotychczasową 

funkcją przeznaczony jest wyłącznie do pełnienia funkcji związanych z infrastrukturą 

techniczną z zakresu zaopatrzenia w wodę, z wykluczeniem innych funkcji mogących 

utrudnić lub uniemożliwić ich eksploatację.  

 

Inne zasoby użytkowe 
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Na obszarze objętym projektem planu występują grunty rolne chronione na podstawie 

zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 (tekst jednolity z 2015 

r. Dz.U. nr 0 poz. 909 z późniejszymi zmianami). 

Na podstawie ustaleń projektu zmiany planu przeznacza się na cele nierolnicze 

grunty rolne klasy bonitacyjnej III o łącznej powierzchni ok. 1,57 ha, nie objęte dotąd 

przeznaczeniem na funkcje nierolnicze w planie dotychczasowym. Pozostałe grunty 

przeznaczone w planie pod zainwestowanie stanowią użytki rolne klas IV, podrzędnie V i VI.  

 

7.4. Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotne z punktu 
widzenia analizowanego dokumentu   

Podczas opracowania ocenianego dokumentu uwzględnione zostały następujące główne 

cele polityki ogólnoeuropejskiej (wspólnotowej): 

 Konwencja ramsarska – w zakresie ochrony i utrzymania w niezmienionym stanie 

obszarów wodno-błotnych, z zamieszkującymi te terenu populacjami ptaków; 

 Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywa Siedliskowa) 

oraz Dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. (Dyrektywa Ptasia) – w 

zakresie utrzymania różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny, flory i ptaków na europejskim terytorium państw członkowskich. 

 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w 

zakresie polityki wodnej zmierzającej do lepszej ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

 Krajowe przepisy i opracowania implementujące w/w dokumenty szczebla 

europejskiego. 

Ponadto w ocenianym dokumencie uwzględniano zgodność z krajowymi przepisami 

dotyczącymi: 

 form ochrony przyrody – przewidzianymi w ustawie o ochronie przyrody; 

 standardów jakości środowiska – określonych w poszczególnych rozporządzeniach 

dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zawartości substancji 

w powietrzu, dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, 

wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe i in. 

Jak wynika z przeprowadzonych w rozdz. 6 analizach cząstkowych nie możliwości istotnego 

negatywnego wpływu na komponenty środowiska, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki flory 

i fauny, wody powierzchniowe i podziemne, w tym cele środowiskowe określone w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej, powiązania przyrodnicze oraz krajobraz. W związku z tym stwierdza się, 

że planowany dokument w należytym stopniu uwzględnia cele środowiskowe ustalone na 

szczeblu wspólnotowym i krajowym. 

W związku z tym należy stwierdzić, że projektowany dokument w sposób należyty 

uwzględnia aktualne cele ochrony środowiska wyznaczone na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym.   

 Ewentualne oddziaływania związane z potencjalną realizacją przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze planu, w razie zaistnienia 

takiej sytuacji powinny zostać zidentyfikowane i odpowiednio ocenione w procedurze oceny 
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oddziaływania na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008. 

Nr 199, poz. 1227).   

 

 

8.  Minimalizacja oddziaływań na środowisko 

Większość rozwiązań minimalizujących oddziaływania na środowisko, postulowanych 

z uwagi na ochronę zasobów przyrodniczych analizowanego obszaru w opracowaniu 

ekofizjograficznym, została należycie uwzględniona w projekcie planu. Nie wskazuje się 

dodatkowych zaleceń odnoszących się do rozwiązań przewidzianych w planowanym 

dokumencie. 

Jako dodatkowe wytyczne w zakresie minimalizacji oddziaływań, dotyczące w głównej 

mierze prac budowlanych, związanych z fazą realizacji ustaleń planu, można przyjąć 

następujące ustalenia:  

1. W przypadku dokonywania wycinki drzewostanu, wycinkę prowadzić poza okresem 

lęgowym - t.j. w okresie wrzesień - luty.  

2. Zaleca się minimalizowanie udziału sztucznych nawierzchni szczelnych, stosować 

nawierzchnie półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umożliwiające infiltrację wód. 

3. W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy osobno składować wierzchnią, 

urodzajną warstwę próchniczą gleby, a następnie użyć jej w procesie odtwarzania 

gleby i pokrywy roślinnej na obszarach podlegających przekształceniu powierzchni 

ziemi (prace ziemne związane z fundamentowaniem).  

4. Powstające w trakcie prac masy ziemne (poza wierzchnią, urodzajną warstwą gleby), 

powinny zostać użyte na miejscu w celu zasypania stóp fundamentów i odtworzenia 

powierzchni terenu na obszarze prowadzenia prac. Niewykorzystany nadmiar mas 

ziemnych w świetle przepisów ustawy o odpadach stanowią odpady, które powinny 

być składowany oddzielnie, a następnie zagospodarowane poprzez wywiezienie na 

składowisko odpadów lub wykorzystanie np. przy rekultywacji.  

5. Prowadzący prace zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości akustycznej 

prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie 

normy w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia prac 

związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej.  

6. Zgodnie z art. 82 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – „prace 

ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów 

na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom...”. 

7. Wszelkie ewentualne znaleziska i ślady kulturowe stwierdzone podczas robót 

budowlanych należy niezwłocznie zgłosić do właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a prowadzone prace wstrzymać do uzyskania stosownej 

opinii. 

8. Ustalenia projektu planu umożliwiają potencjalną lokalizację w jego granicach (tereny 

1.RU i 38.UP) inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko- zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008. Nr 199, 

poz. 1227). Aktualnie, wobec braku informacji na temat charakteru lokalizowanych 

tam inwestycji i stosowanych rozwiązań technicznych nie jest możliwa bliższa 

prognoza ich wpływu na środowisko. Weryfikacja tych oddziaływań powinna mieć 

miejsce na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

konkretnych przedsięwzięć zaliczających się do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 

9.  Monitoring oddziaływania ustaleń Planu na środowisko 

Wobec braku przewidywanych istotnych oddziaływań realizacji ustaleń projektu planu 

na wrażliwe elementy środowiska i walory przyrody ożywione, nie przewiduje się potrzeby 

prowadzenia stałego monitoringu środowiska na lub w sąsiedztwie obszaru opracowania.  

Ewentualne zalecenia co do potrzeby i zakresu prowadzenia monitoringu mogą 

zostać stwierdzone na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na 

środowisko.   
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Zał. 1. Oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 

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. 

 

 

 

 

 

 

 Niniejszym jako autor przedłożonej Prognozy o oddziaływaniu na 

środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, 

Zachodniej w  Starogardzie Gdańskim, oświadczam, że posiadam tytuł doktora nauk 

przyrodniczych, z dziedziny nauk o Ziemi.  

 Tym samym spełniam wymóg art. 74a ust. 2 pkt. 1  Ustawy z dnia 3 

października 2008 r., dotyczący autorów prognoz i raportów o oddziaływaniu na 

środowisko.  

 Jednocześnie oświadczam że jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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