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1. Wprowadzenie 

 
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla 

potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Dobki. 

Projekt przedmiotowego planu jest realizacją uchwały Rady Miejskiej w Olecku 

Nr ORN.0007.28.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Dobki. 

Obszar projektowanego planu obejmuje miejscowość Dobki co odzwierciedla 

załącznik do uchwały intencyjnej dla projektu planu wskazany na stronie nr 10 

niniejszej prognozy. 

Cały obszar objęty projektem był już przedmiotem rozważań na temat 

oddziaływania na środowisko podczas sporządzania obowiązujących planów 

zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części opracowania zostaną one 

szczegółowo opisane i wskazane. 

Obszar objęty opracowaniem położony jest na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu – Jezior Oleckich. Obszar projektu położony na terenie w/w strefy ochrony 

środowiska naturalnego jest objęty, w projekcie planu, następującymi formami 

zagospodarowania terenu: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- teren sportu i rekreacji 

- teren turystyki 

- tereny rolnicze 

- tereny zabudowy zagrodowej 

- tereny zieleni naturalnej 

- tereny lasu 

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

- tereny dróg 

Poza powyższą formą ochrony przyrody obszar projektu położony jest na 

Ekosystemie Dolin Rzecznych i Rynien Jeziornych - Dolinowe Korytarze Ekologiczne 

oraz Korytarz Ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym wg sieci Ekonet-Polska PL. 

1.1. Podstawy formalno-prawne prognozy 

Obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

Podstawą formalno-prawną prognozy również są: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 pkt. 4; t. j. Dz. U. 2017, poz. 1073 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  
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 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Dobki, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 

2134). 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, służącej eliminowaniu lub łagodzeniu ewentualnych konfliktów 

przyrodniczo - przestrzennych. Formuła dokumentu pozwala, by we wszystkich fazach 

planowania uwzględniać wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, a 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi. 
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1.2. Cel oraz zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

Zasadniczym celem prognozy, opracowywanej dla potrzeb projektu planu jest 

identyfikacja i ocena skutków oddziaływań na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego, w tym na: 

 świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu, 

 warunki życia i zdrowia ludzi, 

 środowisko kulturowe, 

 zabytki i dobra materialne, będące potencjalnym wynikiem realizacji 

projektowanego zagospodarowania przestrzeni. 

Istotnym celem Prognozy jest także poszukiwanie i wskazanie możliwości 

rozwiązań planistycznych zabezpieczających środowisko i przeciwdziałających 

negatywnemu oddziaływaniu na nie. 

Zakres   prognozy  obejmuje  elementy  określone   w  art.   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 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

Prognozę wykonano w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw 

Terenowych w Ełku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Olecku. 

Na podstawie otrzymanych uzgodnień niniejsza Prognoza zawiera informacje o 

głównych celach projektowanego dokumentu jego zawartości, powiązaniu z innymi 

dokumentami, informacje o metodyce zastosowanej podczas sporządzenia prognozy, 

propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji zapisów projektowanego 

dokumentu, częstotliwość ich przeprowadzania, informacje o możliwym 

transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz streszczenie w języku 

niespecjalistycznym. Niniejszy dokument analizuje, wskazuje i ocenia istniejący stan 

środowiska naturalnego na obszarach przewidywanego znaczącego oddziaływania, 

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji zapisów 

planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 142); cele 

ochrony przyrody ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym istotne z punktu widzenia realizacji zapisów planu oraz sposoby ich 

uwzględnienia podczas opracowywania dokumentu: przewidywane znaczące 

oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszarów NATURA 2000 oraz na inne 

elementy środowiska. Prognoza przedstawia rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 
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1.3. Metodyka i forma opracowania 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody 

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz 

łączeniu w całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach 

funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w 

środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Posłużono się również metodą 

porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. 

Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi 

uwarunkowaniami środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko 

przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku 

oraz w kontekście stopnia szczegółowości ustaleń planu. 

Ponadto wspomagano się wszelkimi opracowaniami takimi jak Raporty 

oddziaływania na środowisko, waloryzacje przyrodnicze, wcześniej wykonane prognozy 

oddziaływania na środowisko itp. dokumenty pozyskane podczas wykonywania 

niniejszego dokumentu. Zapoznano się także z w/w decyzjami o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji. 

Przed przystąpieniem do zasadniczej części opracowania przeprowadzono prace 

w terenie w tym inwentaryzację urbanistyczną w celu zapoznania się z ogólnymi 

warunkami środowiskowymi panującymi na analizowanym terenie oraz istniejącym 

zainwestowaniem. Prace terenowe obejmowały jedną wizytę kontrolną w dniu 

28.09.2017 r. Podczas wizyty kontrolnej wykonano obserwacje terenowe nakierowane 

na obserwacje ornitologiczne oraz w mniejszym stopniu wyrywkowe inwentaryzacje 

florystyczne. 

Następnie przystąpiono do prac kameralnych, polegających na porównaniu 

wyników uzyskanych w terenie z istniejącą dokumentacją. W ten sposób sporządzona 

została kompleksowa ocena sposobów użytkowania poszczególnych terenów, 

aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na degradację. W kolejnym etapie 

stosując metodę analogii środowiskowej, odniesiono się do projektu planu, a zwłaszcza 

przeznaczenia terenów, w kontekście ich położenia w stosunku do terenów prawnie 

chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska, terenów 

bezpośrednio objętych zmianą i przyjętych założeń ochrony środowiska. Wpływ zmiany 

przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów chronionych 

przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach oddziaływań, 

bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i 

długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko. Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu 

zminimalizowanie potencjalnie negatywnych oddziaływań ustaleń planu na środowisko 

przyrodnicze. 
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2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

 

2.1. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu, analiza terenów 
sąsiednich. 

Miejscowość Dobki położona jest we wschodniej części województwa warmińsko- 

mazurskiego, w północno-zachodniej części powiatu oleckiego, nad Jeziorem Dobskim.  

Miejscowość Dobki położona jest około 8 km od Olecka. Przez obszar miejscowości 

Dobki przebiega droga powiatowa 1814N (łącząca miejscowość Dobki z Oleckiem) oraz 

drogi gminne 141007N i 141009N. 

Powierzchnia opracowania planu miejscowego miejscowości Dobki wynosi około 

37 ha, z czego około 0,3 ha stanowią lasy, powierzchnia wody stojącej wynosi około  

7 ha. 

 

 
RYS 1. Dobki - zabudowa istniejąca - fot własne. 

 

 
RYS 2. Dobki - zabudowa istniejąca - fot własne. 
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RYS 3. Gmina Olecko - podział na sołectwa 

 

 

Powierzchnia gminy Olecko wynosi 26600 ha. Miejscowość Dobki stanowi około 

0,1% powierzchni gminy. Sieć osadnicza gminy Olecko składa się z 29 sołectw. 

 Zakres przedmiotowy omawianego projektu planu zobrazowano na poniższym 

rysunku, który to stanowi załącznik graficzny do uchwały intencyjnej przedmiotowego 

projektu planu. 
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RYS 4. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Olecku NrORN.00007.6.2018 z dnia 26  

stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki 

 

 

Obszar badań zlokalizowany jest  w północno-zachodniej części gminy Olecko. 

Miejscowość Dobki to typowa wieś sołecka, położona nad jeziorem Dobskim. 

Bezpośrednie sąsiedztwo z jeziorem w połączeniu z terenami przeznaczonymi w mpzp na 

turystykę i rekreację nadaje miejscowości charakter agroturystyczny. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, dla 

miejscowości Dobki, określa funkcję uzupełniającą jako turystyczno-wypoczynkowo-

rekreacyjną. 

 Wieś czynszowa, lokowana w 1555 roku posiadała wcześniej dwie nazwy – Dobki 

oraz Kibisze. Druga nazwa pochodzi od założyciela wsi Marcina Kibisza, który 4 kwietnia 

1555 roku kupił z rak starosty książęcego Krzysztofa Glaubitza cztery włóki sołeckie i 

zobowiązał się do założenia wsi czynszowej miedzy Kukowem, Giżami i Orzechówkiem. 

W dawnych dokumentach miejscowość pojawia się również pod nazwami: Dopken, 

Dopcken oraz Markgrafsfelde. 

 Pod względem fizyczno-geograficznym teren gminy Olecko znajduje się na 

obszarze Pojezierzy Wschodniobałtyckich, leżących na skraju Niżu Zachodniorosyjskiego, 

na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza Litewskiego i Pojezierza Mazurskiego. 

Gmina Olecko położona jest na obszarze dwóch mikroregionów: Pojezierza 

Łaśmiadzkiego czyli Pojezierza Ełckiego Właściwego oraz Wyniesienia Oleckiego. 

 

 Obszar gminy charakteryzuje się młodym krajobrazem polodowcowym z 

urozmaiconą rzeźbą terenu. Występują liczne wzniesienia moren czołowych oraz 
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zagłębienia bezodpływowe, z których część wypełniona jest wodami jezior. Obszar gminy 

jest pagórkowaty. Wzniesienia sięgają do 220 m n.p.m. Obszary morenowe występujące 

na terenie gminy odznaczają się znacznymi spadkami i wysokościami względnymi. Stoki 

wzgórz posiadają nachylenia powierzchni powyżej 8%, a lokalnie nawet powyżej 12%. 

Powierzchni wysoczyzny charakteryzuje się spadkami średnimi 5-8%, lokalnie powyżej 

8%. Specyficzny charakter terenu podkreśla dolina rzeki Legi, a także liczne jeziora 

rynnowe. Sieć rzeczna jest bardzo gęsta i nieregularna. Istnieje duża ilość małych 

strumieni łączących liczne niewielkie jezior. 

 

 

 
 
RYS 5. Fragment mapy topograficznej - kolorem czerwonym wskazano orientacyjne granice obszaru 

opracowania - źródło: www.geoserwis.gov.pl.

http://www.geoserwis.gov.pl/
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Na podstawie analizy dostępnych materiałów obszar projektu planu składa się z 

kilku głównych struktur przestrzennych. Wśród nich należy wyszczególnić: 

 Obszary zabudowane w tym tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Lokalnie natrafiamy na 

zabudowę turystyczno-rekreacyjną. 

 Tereny upraw rolnych - w tym grunty orne, łąki i pastwiska. 

 Tereny lasów i obszary zadrzewień. 

 

Analizę zagospodarowania terenów sąsiednich wykonano w oparci o dane 

tematyczne tzw. analizę na podstawie danych przestrzennych CORINE Land Cover -  

jest to projekt realizowany przez Europejską Agencję Środowiska, a jego 

podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak 

również gromadzenie i aktualizacja porównywalnych danych w Europie. 

 

 
RYS 6. Analiza obszarów w sąsiedztwie terenu badań - kolorem czerwonym wskazano obszar  

opracowania, kolorami żółty i odcienie - tereny rolne, kolorami zieleni (odcienie) tereny leśne i 

podmokłe- źródło www.geoserwis.gov.pl. 
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Jak zobrazowano to na rysunku nr 6 - głównymi formami wykorzystania terenu  

w sąsiedztwie jest: 

 w przeważającej części obszaru - rolnictwo (grunty orne) z małymi dodatkami 

terenów zieleni (lasów), 

 na wschód - uprawy, rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej, tereny 

rolno-leśne, 

 w większej odległości północ, zachód i południe - lasy, roślinność drzewiasta i 

krzewiasta. 

 

Jak widać całość obszaru objętego opracowaniem można podzielić na kilka 

oddzielnych struktur. 

Tereny leśne i zadrzewione - to głownie cześć północno-zachodnia i zachodnia. 

Występują także skrawki zadrzewień w innych częściach obszaru projektu. Rozlokowanie 

zieleni wysokiej obrazuje rys nr 7 - kolor zielony. 

 

 
RYS 7. Obszary zieleni wysokiej (kolor zielony - odcienie) na tle granic przedmiotowego projektu planu 

zagospodarowania (czerwona przerywana linia) - źródło http://powiatolsztynski.geoportal2.pl oraz 

opracowanie własne. 

 

 

 

http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/
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Na kolejnej rycinie przedstawiono tereny podmokłe oraz zbiorniki wodne i cieki rożnego 

rodzaju. Jak widać teren badań, pod względem wód powierzchniowy, nie wymaga silnych 

przekształceń poprzez systemy melioracyjne, powodujących osuszanie terenów 

podmokłych. 

 

 
RYS 8. Obszary podmokłe, zmeliorowane oraz zbiorniki wodne - źródło: geomelioportal oraz opracowanie 

własne. 
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Tereny rolne stanowią znaczny procentowy udziału w strukturze badanego obszaru - 

poniżej zamieszczono rycinę obrazującą rozkład tych terenów na obszarze opracowania 

 

 
 

RYS 9. Obszary rolnicze - kolor żółty, żółto-brązowy - zabudowa zagrodowa 
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Tereny pozostałe to głównie podzielone na mniejsze działki obszary zabudowane oraz 

przygotowywane do zabudowy. Zakres zabudowy istniejącej zobrazowano na poniższej 

rycinie. 

 

 
RYS 10. Obszary zabudowane - zabudowa istniejąca na tle granic projektu planu - kolor czerwony (szraf). 

 

Jak widać na rys nr 10 - część obszaru opracowania jest zagospodarowana różnymi 

typami zabudowy w tym najczęściej w systemie zabudowy zagrodowej (RM). Dodatkowo jest 

tam również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) oraz rekreacyjno-wypoczynkowa 

(UT). 
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RYS 11. Obszary zabudowane - zabudowa istniejąca - fot własne. 

 

 
RYS 12. Obszary zabudowane - zabudowa istniejąca - fot własne. 

 

 
RYS 13. Obszary zabudowane - zabudowa istniejąca - fot własne.
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2.2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, gleby, warunki klimatyczne 

 

Rzeźba terenu 

Obszar opracowania jest urozmaicony. Rzeźba terenu ma charakter młodoglacjalny z 

wyraźnie odcięta wysoczyzną morenową poprzecinaną rynnami dolin cieków wodnych o 

różnym charakterze - od lokalnych wytopisk po rynny spływu wód polodowcowych żłobiących 

wysoczyznę. 

 

 
RYS 14. Rzeźba terenu badań - źródło geomelioportal.pl 

 

Obszar gminy zbudowany jest z utworów czwartorzędowych zalegających bezpośrednio 

na kredzie górnej reprezentowanej przez margle i wapienie. Utwory czwartorzędowe na terenie 

gminy osiągają miąższość ponad 200m. Reprezentowane są przez kilka poziomów gliny 

zwałowej, przedzielonych głównie utworami piaszczysto – żwirowymi (śródmorenowymi i 

międzymorenowymi) oraz iłami zastoiskowymi. Występuje duża zgodność między cechami 

rzeźby terenu i litologiczno – genetycznymi.  

Na obszarze gminy występują utwory plejstoceńskie i holoceńskie. 

Utwory plejstoceńskie budują głównie wysoczyznę i są reprezentowane przede wszystkim 

przez piaski fluwioglacjalne (wodno – lodowcowe) i gliny zwałowe. Utwory wodno – lodowcowe 

zwartą powierzchnią występują głownie w środkowej części gminy na obszarach bezpośrednio 

przyległych do następujących jezior: Sedraneckie, Oleckie Wielkie i Oleckie Małe. 

Jest to obszar dominacji piasków i żwirów o przebiegu południkowym z lekkim 

odchyleniem z NW na SE, stanowiący jednocześnie granice dwóch pojezierzy Zachodnio – 

suwalskiego i Ełckiego; miąższość utworów od 0,6 do 12 m. Na podmokłym obszarze gminy 

piaski fluwioglacjalne występują fragmentarycznie, zajmując nieznaczne powierzchnie. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MPZP MIEJSCOWOŚCI DOBKI 

Strona 20 

 

 

 

W spągu utworów piaszczystych występuje glina zwałowa. Gliny zwałowe 

powierzchniowo występują na obszarze całej gminy (za wyjątkiem ww obszarów) tworząc 

zwarte kompleksy. Lokalnie są przewarstwione piaskami z domieszką żwiru. 

Utwory wczesno holoceńskie występują w obniżeniach pojeziernych i reprezentowane są 

głownie przez piaski i żwiry akumulacji jeziornej , przechodzące ku górze w mady i torfy. Ogólna 

ich miąższość waha się w granicach od 4 do 8 m.  Do utworów holoceńskich należą, utwory 

bagienno – deluwialne występujące w zagłębieniach bezodpływowych, wykształcone w postaci 

torfów i namułów organicznych, lokalnie typu glin piaszczystych o miąższości od 1,3 do 3,0 m. 

 

 
RYS 15. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski - fragment z wskazaniem orientacyjnym terenu badań. 

 

 

Zgodnie z analiza posiadanych materiałów tematycznych na terenie badań nie ma 

udokumentowanych, ani czynnych złóż kruszywa naturalnego lub innych surowców 

naturalnych. Wydzielono jedynie obszar perspektywiczny złóż torfu - w części północno - 

zachodniej (rys nr 15). 
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Gleby 

 

Pod względem przyrodniczo – rolniczym gmina Olecko zaliczana jest do Olecko – 

Gołdapskiego regionu gleb lekkich i średnich. Gleby na terenie gminy genetycznie związane są 

z utworami czwartorzędowymi.  

Skałę macierzystą gleb wysoczyzny stanowią utwory wodnolodowcowe oraz utwory 

zwałowe (plejstoceńskie), zaś skałę macierzystą gleb na obszarach morenowych stanowią 

namuły piaszczysto – pylaste (utwory organiczne pochodzenia holoceńskiego).  

Gleby na obszarze gminy wykazują znaczne zróżnicowanie powierzchniowe i dużą 

zmienność stosunków wodnych i mikroklimatycznych. Występują tu głównie gleby szaro – 

brunatne, czarne ziemie i gleby aluwialne. Dominują gleby szaro – brunatne, występując na 

obszarze całej gminy, wykształcone głównie z piasków i żwirów wodno – lodowcowych oraz 

glin zwałowych. Gleby żwirzaste i piaskowe zlokalizowane są głownie w środkowej części 

gminy, wokół jeziora Oleckie Wielkie i Oleckie Małe oraz na północ od jeziora Sedraneckiego. 

Mniejsze kompleksy tych gleb występują również w części zachodniej, północno – wschodniej 

i południowej gminy. Charakteryzują się dobrze wykształconą warstwą próchniczą szarej barwy 

w składzie mechanicznym piasków żwirzastych oraz barwą brunatną w składzie mechanicznym 

piasków słabo gliniastych z domieszką żwiru lub podścielonych żwirem. Są to gleby słabe 

zaliczone do V i VI klasy użytków rolnych. 

W grupie gleb szaro – brunatnych dominują gleby piaskowe o składzie mechanicznym 

piasków gliniastych, niekiedy z domieszką pyłu, wytworzone z utworów zwałowych. 

Powierzchniowo zajmują one największe kompleksy i występują na przestrzeni całej gminy. 

Charakteryzują się średnio korzystnymi właściwościami fizycznymi i dość dobra żyznością. 

Dominują tu gleby IVa i IVb klasy gruntów ornych. Gleby szaro – brunatne wytworzone z glin 

zwałowych występują lokalnie, zajmując nieznaczne powierzchnie, nie odgrywając większego 

znaczenia (klasa IIIb). Czarne ziemie występują również lokalnie i mają mały zasięg 

powierzchniowy. Wytworzyły się głównie z piasków zwałowych przeważnie o składzie 

mechanicznym piasków gliniastych. Są to gleby żyzne, występujące na skraju doliny lub 

wzniesieniach wśród gleb dolinnych w południowej części gminy.  

Gleby aluwialne występują w obrębie dna dolin rzeki Legi i innych mniejszych cieków 

oraz w obniżeniach przyjeziornych i zagłębieniach terenowych. Wytworzyły się głównie w 

postaci namułów piaszczysto – pylastych i utworów organicznych (torfy). Użytkowane są 

głównie jako łąki i pastwiska IV i V klasy użytków zielonych (lokalnie III klasa). 
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RYS 16. Zalegania gruntów III klasy bonitacji na obszarze opracowania. 

 

 

 

Warunki klimatyczne 

 

Według regionalizacji rolniczo – klimatycznej R. Gumińskiego gmina i miasto Olecko 

położone są w obszarze północno – wschodniej części V Dzielnicy mazurskiej. Jest to 

najzimniejsza dzielnica na polskim niżu. Szczególnie zimne są północno – wschodnie obszary 

Pojezierza.  

Dni mroźnych w ciągu roku jest tu około 50, a dni z przymrozkami ponad 130. Średnia 

roczna temperatura waha się w granicach 6,0 do 6,5 °C. Średnia temperatura w okolicach 

Olecka wynosi poniżej 6,0 °C. Pokrywa śnieżna zalega do 90 dni, co powoduje że okres 

wegetacyjny jest najkrótszy w kraju i wynosi 175-190 dni w roku.  

Najniższe temperatury odnotowuje się w styczniu. Stacja meteorologiczna w Olecku 

odnotowała wieloletnią średnią temperaturę na -4,8 °C na miesiąc styczeń, a dla lipca 17,8 °C. 

Wahania temperatur rocznych spowodowane są wpływem klimatu kontynentalnego. Początek 

wiosny przypada w okolicach Olecka na 14 kwietnia, a koniec jesieni na 22 października. 

Maksymalne nasłonecznienie przypada na miesiące czerwiec i lipiec, natomiast najwięcej dni 

pogodnych w roku przypada na miesiąc maj i jest ich około 4.  

Dni słonecznych w roku jest niewiele, bo zaledwie około 34, natomiast z dużym 

zachmurzeniem około 138,5 dnia. Przez ponad połowę roku około 192 dni występuje na 

obszarze gminy pogoda pochmurna. Najwięcej dni z opadami jest w okresie z pogodą 

umiarkowanie ciepłą, podczas pogody z dużym zachmurzeniem (56,5 dni). Łącznie 

odnotowano 167 dni z opadem w roku. Wilgotność powietrza ze względu na duża ilość 

zbiorników wodnych jest wysoka i wynosi rocznie średnio 80%. Na obszarze gminy przeważają 

wiatry zachodnie i południowo zachodnie o prędkości średnio rocznie do 4,4 m/s.  

Na zróżnicowanie klimatu wpływają w sposób decydujący rzeźba terenu, rodzaj gruntu, 

występowanie wód powierzchniowych, zaleganie wód gruntowych, zalesienia oraz istniejący 

stan zagospodarowania.  
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Obszarem inwersyjnym na terenie miasta i gminy jest rzeka Lega i inne doliny mniejszych 

cieków i zagłębień terenowych. Wysoka wilgotność względna powietrza na terenie dolin przy 

znacznych spadkach temperatury powoduje częste występowanie mgieł, przymrozków 

przyziemnych. Obszar dolin charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. 

Terenem pozbawionym ww. cech ujemnych są obszary wysoczyzny; charakteryzują się one w 

związku z tym na ogół dobrymi warunkami klimatycznymi.  

Inną charakterystyczną cechą klimatyczną jest występowanie stosunków silnego 

nawietrzania wzgórz w okolicach Jeziora Oleckie Wielkie, na którego powierzchni znacznie 

wzrasta prędkość wiatrów. Swoisty mikroklimat obejmuje wąski pas przybrzeżny tego jeziora o 

szerokości 15 – 25 m, lokalnie 50-100 m. Charakterystyczne jest na tym terenie zmniejszenie 

dobowych amplitud temperatury, wzrost wilgotności powietrza i silne wiatry południowo-

wschodnie. Tereny te posiadają znaczne predyspozycje do rozwoju sportów wodnych.  

Biorąc pod uwagę wpływ klimatu na rozwój rolnictwa, należy stwierdzić, że wg 15 – 

punktowej skali IUNG – ocena bonitacji agroklimatycznej gminy Olecko wynosi 6,2 punktu. 

Obszar gminy należy do średnio uprzywilejowanych pod względem warunków klimatycznych 

dla potrzeb rolnictwa. 
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2.3.  Zlewnia, wody powierzchniowe, podziemne 
 

WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Obszar gminy Olecko znajduje się w obrębie zlewni rzeki Biebrzy, która stanowi fragment 

dorzecza Wisły. Główną rzeką płynącą na tym terenie jest Lega (Jegrznia). Stanowi ona 

podstawowy element sieci hydrograficznej na tym obszarze; odprowadza wody w południowym 

i południowo-wschodnim kierunku. Stanowi ona prawostronny dopływ rzeki Biebrzy, a swój 

początek bierze w rejonie jeziora Czarnego oraz miejscowości Biała Olecka (północna część 

gminy). Tereny te zaliczają się do bagiennych, dalej rzeka płynie na południe łącząc jeziora: 

Oleckie Wielkie, oddalone od niego o ok. 10 km jezioro Oleckie Małe i szeroko rozlane na 

wschód od Ełku jezioro Selment Wielki. Lega na poszczególnych odcinkach przyjmuje także 

nazwy: Małkiń i Jegrznia. Rzeka ma swoje źródło w okolicy wsi Szarejki w południowo-

zachodniej części Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m.n.p.m. Powierzchnia zlewni 

rzeki Legi zajmuje ca. 1016km2 a jej długość to około 120 km. Na terenie miasta Olecko bieg 

rzeki jest uregulowany, poza nim Lega płynie wąską doliną o stromych zboczach. Na podstawie 

wieloletnich informacji (1975-1990) charakterystyczne przepływy w rzece wynoszą: SWQ - 43 

m3/s, SSQ - 2,84 m3/s, SNQ - 0,56 m3/s. Na rzece, w granicach miasta Olecko, znajduje się 

posterunek wodowskazowy. Należy on do sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej, gdzie stan wody w rzece jest pod stałą obserwacją. Lega posiada gęste 

dorzecze strumieni i rzek, w tym m.in. rzeka Czarna, Matłak czy Widna Struga, wypływająca z 

jeziora Widnego.  

Większe znaczenie w układzie reżimu wód powierzchniowych odgrywa również ciek 

łączący jezioro Ostrów (Gordejskie) z jeziorem Dobskim. Pozostałe drobne cieki występujące 

na terenie gminy posiadają znaczenie lokalne w systemie powiązań melioracyjnych.  

Występują tu również liczne zagłębienia bezodpływowe, które gromadzą wody 

powierzchniowe przez cały rok, bądź w okresie dużych opadów atmosferycznych lub roztopów 

wiosennych.  

Istotnym elementem hydrograficznym na obszarze gminy są jeziora. Skupiają się one w 

północno - zachodniej, a także w środkowej części gminy. Są to jeziora pochodzenia 

polodowcowego, głównie typu rynnowego.  

Do największych zbiorników wodnych na terenie gminy Olecko należą: Jezioro Oleckie 

Wielkie, Jezioro Oleckie Małe oraz Jezioro Dobskie.  

Jezioro Oleckie Wielkie, o typie sielawowym, znajduje się w ciągu biegu rzeki Legi, a jego 

główny basen sąsiaduje z zabudowaniami Olecka. Powierzchnia jeziora to około 227 ha. 

Długość jeziora w linii północ - południe to około 4600 metrów, a jego szerokość dochodzi do 

1150 m. Głębokość maksymalna to 45,2 metra. Jest to zbiornik typu rynnowego o stromych 

stokach za wyjątkiem delty rzeki Legi i południowego fragmentu jeziora, posiada średnio 

rozwiniętą linię brzegową. Z roślinności wynurzonej można wymienić: trzcinę pospolitą i pałkę 

wąskolistną, natomiast roślinność zanurzona ma swoje skupisko powyżej delty cieku Możanka. 

Wody jeziora kwalifikują się do drugiej klasy czystości ze wskazaniem na trzecią. Dno jeziora 

jest twarde, miejscami kamieniste. Jezioro otoczone jest od zachodu zabudowaniami Olecka, 

od wschodu terenami lasów, w pozostałej części terenami pól i łąk.  
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Jezioro Oleckie Małe to zbiornik, którego północny kraniec leży w odległości trzech 

kilometrów od miasta Olecka. Powierzchnia jeziora liczy około 220,8 ha, w tym maksymalna 

długość to 4455 m, a maksymalna szerokość to 820 m. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy o 

łącznej powierzchni 0,1 ha. Długość linii brzegowej to około 12100 m, a głębokość osiąga 

wartość 38,3m.  

W części północnej znajdują się strefy z tzw. głęboczkami (38,3m, 35,7 m, 20,9 m), 

natomiast część południowa jeziora, oddzielona przewężeniem jest zdecydowanie płytsza. 

Jezioro otaczają wzgórza z terenami rolnymi i lasami iglastymi. Jezioro posiada kilka dopływów: 

rzeka Lega, Kukowska Struga, Wieliczkowska Struga. Roślinność wynurzona jest stosunkowo 

uboga, w jeziorze występuje trzcina, sitowie i tatarak. Z roślinności wynurzonej występują 

wywłócznik, moczarka, jogatek czy jaskry. Wody zbiornika bogate są w ryby m.in. w: leszcze, 

węgorze, płocie, szczupaki, okonie czy krąpie.  

Jezioro Dobskie (Dobki, Dulskie) położone ok. 4 km od m. Olecka. Jest to zbiornik o 

średnio rozwiniętej linii brzegowej. Jej długość wynosi 12000,0 m. Dno pokryte jest warstwą 

mułu o niewielkiej miąższości. Powierzchnia jeziora wynosi 162, 50 ha natomiast jego 

maksymalna głębokość wynosi 43,3 m. 

W ramach regionalnego monitoringu co kilka lat prowadzi się badania nad stanem jakości 

wód większych zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Olecko. Jakość pozostałych wód 

po dziś dzień nie jest w pełni rozpoznana. Jakość wód na przedmiotowym obszarze jest 

niezadowalająca. Stan wód płynących związany jest  

ze sposobem zagospodarowania terenów sąsiednich, w tym m. in. stosowaniem nawozów 

i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo oraz z działalnością produkcyjną i 

hodowlaną. Rzeki natomiast stają się odbiornikami dla ścieków z szamb oraz okolicznych 

oczyszczalni. 
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RYS 17. Czerwoną obwiednią wskazano orientacyjnie obszar badań - Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa 

Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej na  zamówienie  Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

WODY PODZIEMNE 

 

Miasto i gmina Olecko zlokalizowane są w obrębie mazursko-podlaskiego (jednostka 

suwalska) regionu hydrogeologicznego. Na obszarze gminy Olecko występują trzy piętra 
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wodonośne rozdzielone utworami słabo przepuszczalnymi: piętro holoceńskie, piętro 

plejstoceńskie oraz piętro kredowe. Za wyjątkiem południowej części gminy brak tu 

trzeciorzędowych (oligocen, miocen) poziomów wodonośnych.  

 

Piętro holoceńskie  

Występuje głównie w utworach rzecznych doliny rzeki Legi, gdzie woda gruntowa 

utrzymuje się płytko oraz w zagłębieniach bezodpływowych wypełnionych gruntami o dużej 

kapilarności lub wręcz podmokłych lub z wodą stagnującą przez znaczną część roku. 

Generalnie rzecz biorąc woda gruntowa na tych terenach występują na głębokości od 0,05 do 

1,0 m poniżej terenu. Wody te tworzą swobodnie zwierciadło o znacznej amplitudzie wahań 

rocznych. 

 

Piętro plejstoceńskie  

W obrębie tego piętra może występować kilka poziomów wodonośnych. W obrębie 

utworów piaszczysto – żwirowych woda gruntowa występuje głębiej niż 4,5 m ppt. Płycej może 

występować tylko lokalnie, szczególnie w strefie przyległej bezpośrednio do zgłębień 

bezodpływowych. Na obszarze występowania gliny zwałowej w przewarstwieniach 

piaszczystych mogą występować drobne sączenia wody.  Wszystkie studnie na terenie gminy 

ujmują wody z poziomów wodonośnych pietra plejstoceńskiego.  

 

Piętro kredowe  

Wody tego piętra mają charakter wód szczelinowych. Brak ujęć i badań nie pozwala na 

przedstawienie bliższych informacji.  

Najniższe zwierciadła wód gruntowych występują w obrębie torfowisk na głębokości 0-2 

m p.p.t., kolejne na terenach wysoczyznowych 2-5 m p. p. t., na równinach sandrowych 5-10 m 

p.p.t.. Wody na głębokości przekraczającej 10 m p. p. t. występują w strefie czołowo-

morenowej, a także w okolicy gór kemowych, zasilają je infiltrujące wody opadowe. Najgłębiej 

zalegające pokłady wód wykorzystywane ujmowane są przez studnie głębinowe. Ww. poziom 

wodonośny ma charakter nieciągły, co wynika z zaburzenia struktury jego osadów pod 

wpływem działalności lodowca. Głębokość źródła na tym poziomie sięga 90 m. Średnia 

wydajność uzyskiwana z pojedynczego otworu najczęściej mieści się w przedziale od 30 do 

120 m3/h. Najgłębszy poziom wodonośny izolowany jest przez pokrywę glin zwałowych lub 

przez jej rezuidy charakteryzujące się różną miąższością. W omawianym regionie występują 

także zwierciadła wód odznaczające się słabszą izolacją od zanieczyszczeń. Problem ten 

dotyka głównie tereny równin sandrowych, których budulcem są osady piaszczyste, a także 

tereny sąsiadujące z powierzchniowymi zbiornikami wodnymi. Zwierciadła wody występujące 

na obszarze gminy mają w przeważającej części charakter swobodny.  

W granicach miasta i gminy Olecko położona jest strefa występowania jednolitych części 

wód podziemnych Nr 32, region hydrogeologiczny Środkowej Wisły. Głębokość występowania 

wód słodkich na tym terenie wynosi 300 m.  
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Środowisko gruntowo-wodne na terenie miasta i gminy Olecko jest zanieczyszczone w 

wyniku działań antropogenicznych, w tym: zrzutu ścieków do wód oraz gruntu, składowanie 

odpadów w miejscach niedozwolonych, a także niewłaściwe stosowanie substancji 

chemicznych w rolnictwie. 
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RYS 18. Fragment mapy Hydrograficznej Polski z wskazaniem obszaru badań - czerwona obwiednia. 

Dodatkowo legenda oznaczeń na mapie. 

 

2.4. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych na terenie obszaru badań 
oraz Gminy Olecko 

 

WODY POWIERZCHNIOWE 

 

 Jezioro Dobskie (Dobki) położone jest na obszarze wiejskim, na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich. Zbiornik objęty jest strefą ciszy.  Przez jezioro 

przepływa Połomska Młynówka, która bierze swój początek w jeziorze Gordejskim. Wody 

odprowadzane są na południe, do jeziora Dudeckiego.  

 Zbiornik posiada kształt wydłużonej rynny. Urozmaicone, szczególnie w zatoce 

wschodniej, dno posiada liczne przegłębienia. Najgłębsze miejsce (43,3 m) znajduje się w 

plosie wschodnim.  

 Zlewnia całkowita jeziora zajmuje 25,8 km 2 . Podłoże jej zbudowane jest głównie z 

utworów czwartorzędowych. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowią grunty orne, łąki, 

nieużytki, lasy i zabudowania.  

Do brzegów jeziora przylegają zabudowania 4 wsi: Dobki, Gordejki, Jaśki i Duły.  

 Warunki morfometryczne-lewniowe wskazują na znaczną odporność jeziora na czynniki 

zewnętrzne, pozwalającą zaliczyć je do I kategorii podatności na degradację. Wskaźnikiem 

najmniej korzystnym w ocenie jest stosunek objętości wód do długości linii brzegowej.  

 Ostatnie badania jeziora WIOŚ dokonał w 2000r. Badania stanu czystości wód 

prowadzono na dwu stanowiskach, zlokalizowanych w najgłębszej części plosa wschodniego 

(43,3 m) oraz odnogi zachodniej (29,3 m). Ocena ogólna wskazała na obniżoną jakość wód 

jeziora i III klasę czystości. Wskaźnikami, które najbardziej zaważyły na tej ocenie są: warunki 

tlenowe hipolimnionu, zawartość związków fosforu w warstwie naddennej latem, azot mineralny 

wiosną, widzialność krążka Secchiego i przewodność elektrolityczna właściwa. 

 Wzrostowi żyzności wód jeziora sprzyja dostawa zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, 

bliskie sąsiedztwo pól uprawnych, a także narastająca presja rekreacyjna. 
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2.5. Szata roślinna i świat zwierzęcy 
 

Gmina Olecko położona jest w przyrodniczej krainie mazursko – kurpiowskiej. 

Charakterystyczną cechą tego regionu jest znaczny udział gatunków borealnych i sub 

borealnych, borealno – górskich, a także gatunków stanowiących relikty poglacjalne. Region 

odróżnia się stałą obecnością świerku w drzewostanie, brak lipy szerokolistnej, dębu 

bezszypułkowego oraz buka. Świerk kępowo lub jako zwarty bór, porasta tutaj nawet torfowiska 

i wchodzi w skład nie tylko borów mieszanych, ale domieszkowo występuje także w lasach 

liściastych. Obok świerka i sosny gatunkami lasotwórczymi są tutaj lipa drobnolistna, grab 

pospolity, brzoza brodawkowata, olcha czarna, jesion wyniosły i dąb szypułkowy.  

Pod względem zbiorowisk roślinnych cechą charakterystyczną regionu jest występowanie 

w swojej typowej postaci boru bagiennego i innych borealnych zbiorowisk roślinnych oraz 

bardzo częste występowanie torfowisk przejściowych i torfowisk wysokich, związanych z 

obecnością jezior oraz lokalnymi bezodpływowymi zagłębieniami terenu. Teren gminy 

charakteryzuje się znaczną zmiennością abiotycznych komponentów środowiska, które 

stanowią o potencjalnych warunkach śródlądowych wód stojących i płynących, tereny 

podmokłe, torfowiska, siedliska świeże o różnej żyzności do siedlisk suchych gdzie występują 

gatunki kserotermiczne.  

Duże zróżnicowanie siedliskowe terenu oraz położenie na skraju wpływów klimatu 

atlantyckiego, kontynentalnego i borealnego powoduje znaczna różnorodność flory tego terenu. 

Odzwierciedla się to w bogactwie florystycznym i występowaniu wielu gatunków zbiorowisk 

roślinnych uznawanych za rzadkie lub zagrożonych wyginięciem Na terenie gminy Olecko 

występują następujące kompleksy leśne:  

 na pn. - wsch. skraju gminy w rejonie m. Plewki, gdzie dominują siedliska boru 

mieszanego, lasu świeżego i boru mieszanego świeżego;  

 na pn. - wsch. od jez. Oleckie Wielkie, gdzie dominują siedliska boru mieszanego, lasu 

świeżego i boru mieszanego świeżego;  

 na pd. - wsch. skraju gminy, na południe od m. Imionki, gdzie dominuje siedlisko olsu;  

 na pn. - zach. skraju w rejonie m. Gordejki, gdzie dominują siedliska lasu mieszanego i 

boru mieszanego świeżego;  

 w części gminy pomiędzy miejscowościami Kukowo kilka kompleksów leśnych w 

południowej części gminy i Ślepie, gdzie dominuje siedlisko lasu świeżego.  

 

Na obszarze gminy Olecko występują rozliczne gatunki ptaków, ssaków oraz innych 

zwierząt, zamieszkujących lasy, jeziora, rzeki, bagna, torfowiska, łąki i pola. Spora ich część 

znajduje się pod ochroną.  

Okazy ptactwa osiadłego i przelotnego szacuje się na liczbę 350 gatunków. Na 

przedmiotowym terenie można spotkać bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego; wokół ich 

miejsc gniazdowania wyznaczono strefy ochronne. W obrębie pól i łąk spotykane są żurawie 

oraz bociany białe natomiast na terenach leśnych licznie występują dzięcioły oraz kukułki, te 

drugie można usłyszeć także w pobliżu trzcinowisk przy zbiornikach wodnych. W sąsiedztwie 

terenów zurbanizowanych spotykane  są wróbel, pliszka siwa, muchołówka szara czy jaskółki.  
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W strefach wód płynących licznie występują bobry Castor Fiber. Liczbę żeremi bobrowych 

na tym terenie szacuje się na około sto sztuk. Bogate środowisko wodne sprzyja występowaniu 

płazów. W obrębie jezior oraz oczek wodnych, w tym śródleśnych mnogo występują różne 

gatunki żab, ropuch, rzekotki drzewne oraz chroniony kumak nizinny. Mięczaki reprezentowane 

są przez ślimaki oraz małże. Z gadów należy wymienić jaszczurki (zwinka i żyworodna oraz 

padalec zwyczajny) i węże, w tym zaskroniec i jadowita żmija zygzakowata.  

Wody stojące są najliczniej zarybione, występują w nich m. in. węgorze, szczupaki, 

okonie, leszcze, płotki, stynki, ukleje, karpie, trocie, sumy, jazgarze oraz sieje i sielawy. Na 

licznie występujących terenach bagiennych i leśnych żyje łoś Alces alces. Gatunek ten jest 

objęty całorocznym okresem ochronnym.  

Od północy na tereny lasów Nadleśnictwa Olecko przywędrował wilk Canis lapus, do 

niedawna znajdujący się na liście zagrożonych gatunków. 

 

 
 

 
 
RYS.19 Fragment mapy podziału geobotanicznego Polski z orientacyjnie zakreśloną lokalizacją 

omawianego projektu planu. 
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RYS.20 Potencjalna roślinność Polski - z orientacyjnie zakreśloną lokalizacją omawianego projektu planu. 

 

W warunkach geograficznych gminy, tak jak prawie całej Polski i Europy, w 

pierwotnym krajobrazie dominowały lasy. Krajobraz ten urozmaicały rzeki, ze specyficzną 

dla nich roślinnością wodną oraz torfowiska. Niewielką powierzchnię mogły też zajmować 

zbiorowiska okrajkowe (na polanach leśnych) i murawowe oraz zarośla. Granice 

powyższych jednostek oparto w głównej mierze na przebiegu naturalnych zasięgów drzew 

i ważniejszych gatunków krzewów oraz na rozmieszczeniu naturalnych zbiorowisk 

roślinnych. 
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Gminę Olecko charakteryzuje stosunkowo mała lesistość w skali województwa 

warmińsko – mazurskiego. Lasy i zadrzewienia stanowią zaledwie 18,52 % powierzchni gminy. 

Lasy w większości są własnością państwa i administrowane przez Nadleśnictwo Olecko. Lasy 

prywatne zajmują około 12% powierzchni leśnej. Główne gatunki lasotwórcze to sosna, świerk, 

dąb, brzoza , olsza. 

Charakterystyczne dla omawianego obszaru jest liczne występowanie świerka, który 

wykazując znaczną ekspansję wchodzi w skład gatunkowy na siedliskach borów i lasów 

mieszanych, a także wkracza w siedliska lasów świeżych.  

Na obszarze gminy występują lasy typów siedliskowych, przy czym w przeważającej ilości 

występują siedliska lasów mieszanych i świeżych, a w następnej kolejności bór mieszany 

świeży oraz ols. 

Bór mieszany świeży – rośnie na glebach piaszczystych lub gliniasto – piaszczystych 

(świeżych). Najczęściej występują tu drzewostany sosnowe z większą lub mniejszą domieszką 

świerka i brzozy lub drzewostany sosnowe z domieszką dębu, brzozy, świerka. W podszycie 

występuje jarzębina i brzoza. Runo dość bogate – borówka czernica, borówka brusznica, rokiet 

pospolity, orlica pospolita, konwalia majowa i inne. Są to siedliska bardzo atrakcyjne najbardziej 

przydatne do celów rekreacyjnych i lecznictwa. 

Las mieszany – rośnie najczęściej na świeżych piaskach lekko gliniastych. Tworzą go 

głównie drzewostany dębowo – świerkowo - sosnowe. W podszycie występuje jarzębina, 

leszczyna, kruszyna. Runo najczęściej tworzy gajowiec żółty, wawrzynek wilcze łyko, molina i 

inne. Jest to siedlisko również atrakcyjne i przydatne dla turystyki i rekreacji. 

Las świeży – rośnie na glebach wytworzonych z glin zwałowych lub piasków gliniastych. 

Najczęściej występują tu drzewostany świerkowo – dębowe z domieszką innych liściastych 

(lipa, klon, wiąz, jawor). W skład runa wchodzą: marzanna wonna, miodunka, narecznica itp. 

Ze względu na bogaty skład gatunkowy – dosyć atrakcyjny dla turystyki, lecz mniej przydatny 

dla celów rekreacyjnych. 

Na terenie gminy Olecko występują niewielkie, lecz stosunkowo zwarte kompleksy leśne, 

rozrzucone na obszarze całej gminy. W części północno – wschodniej lasy reprezentowane są 

głównie przez siedliska boru mieszanego, lasu świeżego i boru mieszanego świeżego. W 

części północno – zachodniej występuje las mieszany i bór mieszany świeży. W południowo – 

wschodniej części dominuje siedlisko olsu. W południowo – środkowej części głównie 

występuje siedlisko lasu świeżego.  

Kompleks leśny na północ od jeziora Oleckie Wielkie to głównie siedlisko lasu 

mieszanego, natomiast w okolicy jeziora Sedraneckiego znaleźć można wszystkie ww. 

siedliska. W składzie gatunkowym przeważa sosna z udziałem świerka.  

Na terenie gminy Olecko znaczną część kompleksów leśnych uznano za lasy ochronne, 

zatwierdzone Decyzją Ministra Środowiska znak: DLOPiK-L-lp-0233-28-06 z dnia 27.12 2006 

r. Występują cztery kategorie lasów ochronnych: lasy wodochronne, lasy ostoje zwierząt 

podlegających ochronie gatunkowej (przewidziane do objęcia ochroną rezerwatową), lasy 

gleboochronne i lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody. Znajdują się one na 

terenie Nadleśnictwa Olecko, obręb Olecko. 
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2.6. Obszary chronione 
 

 

Obszar objęty projektem planu w większości położony jest w obrębie prawnej ochrony 

przyrody tj.: na terenie "Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich”. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich położony jest w powiecie oleckim i 

obejmuje tereny gmin: Olecko, Olecko miasto, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki. Całkowita 

powierzchnia obszaru wynosi 10.521 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich 

został utworzony w 2008 r. na mocy Rozporządzenia nr 139 Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 

Oleckich. Wszelkie regulacje dotyczące ochrony obszaru zawarte są w ww. Rozporządzeniu. 

 

 
 

RYS.21 Obszar badań (kolor czerwony) na tle granic Obszaru Chronionego Krajobrazu  Jezior 
Oleckich. Źródło. www.geoserwis.gov.pl. 

 

  

http://www.geoserwis.gov.pl/
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Oczywiście w celach ochronnych krajobrazu i ogólnie ujmując, środowiska naturalnego, 

na terenie OCHK, ustalono zasady i zakazy: 

 

w zakresie ekosystemów leśnych: 

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich 

nadmiernego użytkowania;  

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego 

odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe 

odnowienia naturalne - użytkowanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia 

przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy te modyfikowanych genetycznie;  

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów 

ekotonowych z tych gatunków; 

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz 

części drzew obumarłych a do całkowitego ich rozkładu;  

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na 

terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest 

to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy 

polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;  

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w 

szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i 

łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w 

szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach;  

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych 

cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;  

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub 

sukcesji;  

8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód 

łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie 

metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych 

metod;  

9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie 

w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;  

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach 

stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i 

chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) 

wnioskowanie do właściwego organu o ich ochron;  

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących 

komponent ekosystemu leśnego;  

12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji 

gatunków rzadkich, zagrożonych;  

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze 

wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z 

otoczeniem;  
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14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie 

liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do 

warunków środowiskowych. 

 

 

w zakresie ekosystemów lądowych: 

 

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także 

mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie 

konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i 

krzewów; 

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków 

zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego Programu 

Rolnośrodowiskowego - zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie 

dominacji gospodarstw prowadzących produkcja mieszana, w tym preferowanie hodowli 

bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla 

lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie 

agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

3) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie 

do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego 

gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń 

terenowych; 

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 

5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochroną istniejących oraz formowanie 

nowych zadrzewień sródpolnych i przydrożnych; 

6) zachowanie sródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych; 

7) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne 

tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w 

stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno- błotnych 

oraz obszarów źródliskowych cieków; 

8) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku 

ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, 

przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie działań 

ochronnych w celu ich zachowania; 

9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych; 

10) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności 

populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków 

środowiskowych; 

11) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla 

racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych. 
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w zakresie ekosystemów wodnych: 

 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi;  

2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych o rzeczywistą 

konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały 

należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;  

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 

zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 

różnorodności biologicznej;  

4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla 

rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej;   

5) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi;  

6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest 

bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie 

działań w celu ich ochrony;  

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja 

korytowa) poprzedzane analiz bilansu wodnego zlewni;  

8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na 

istniejących i nowych budowlach piętrzących;  

9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w 

szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii 

brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień o zadrzewień wzdłuż cieków 

jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól 

uprawnych;  

10) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w 

szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach 

ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów 

zalewowych i wysoczyzn; 

11) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i 

zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z 

ekosystemami wodnymi;  

12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy 

wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;  

13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo 

wzbogacać różnorodność biologiczną terenu; uwzględniając starorzecza i lokalne 

obniżenia terenu; w miar możliwości technicznych i finansowych zalecane jest 

odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych;  

14) w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające 

dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej;  

15) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem 

siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl 

właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach 
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powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i 

zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania 

struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód. 

 

ZAKAZY OBEJMUJĄCE CAŁY OBSZAR OCHK: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką  rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Zakazy obejmujące cały obszar OCHK nie dotyczą: 

 wykonywania zada na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym;  

 realizacji inwestycji celu publicznego. 

Zakaz, o którym mowa w punkcie 2) nie dotyczy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które 

mogą wymagać porządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 

rozumieniu §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

odziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po uzgodnieniu z 

wojewodą; 

 realizacji przedsięwzięć mogących  znacząco  oddziaływać na środowisko, które 

służą racjonalnej gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu 

środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą. 
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Zakaz, o którym mowa w punktach 4) i 5) nie dotyczą: 

 złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez 

właściwy organ administracji geologicznej; 

 złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i 

wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3/rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; 

 - po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania 

koncesji na wydobywanie kopalin. 

Zakaz, o którym mowa w punkcie 8) nie dotyczy: 

 obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych 

dokumentach planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod 

warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linię 

występującą na działkach przyległych; 

 siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty 

niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania 

dotychczasowej linii zabudowy od brzegu; 

 wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i 

przystani, po uzgodnieniu z wojewodą. 

Zakaz, o którym mowa w punkcie 8) nie dotyczy: 

Ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w stosunku do 

których zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale 

postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 
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RYS.22 Fragment Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Olecko z zaznaczonym obszarem opracowania oraz formami ochrony. 

 
Jeziora objęte strefą ciszy  

Jezioro Dobskie jest objęte  strefą ciszy. Strefa ta obejmuje obszary jeziora oraz tereny 

przyległe o promieniu 300 m od linii brzegowej. Obowiązują tu zakazy używania silników 

spalinowych na jednostkach pływających instalowania i używania urządzeń nagłaśniających 

poza pomieszczeniami zamkniętymi, używania radia lub innych odbiorników w sposób 

uciążliwy dla otoczenia, ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami dojazdowymi do 

obiektów gospodarczych, turystycznych i parkingów (za wyjątkiem sprzętu rolniczego). Strefa 

ciszy została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/318/04 Rady Powiatu w Olecku z dnia 

27.04.2004r. 
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Inne formy ochrony przyrody 

"ZIELONE PŁUCA POLSKI" 
 

Obszar gminy Olecko i tym samym obszar projektu planu znajduje się w granicach obszaru 

funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Obszar ten objął teren Polski północno – wschodniej o 

nieskażonej przyrodzie i bogatych walorach krajobrazowych. Głównym celem porozumienia, w sprawie 

ochrony „ZPP” jest naturalna potrzeba ochrony dziedzictwa przyrodniczego i integracja środowiska z 

rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. 

 

 
RYS 23 Obszar badań - strzałka. Zielone Płuca Polski - dane Główny Urząd Statystyczny. 

 

W roku 1988 zawarto porozumienie władz administracyjnych i samorządowych regionu 

północno-wschodniej Polski w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania 

środowiska na terenie woj. białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i 

suwalskiego, tworzących region Zielonych Płuc Polski (Białowieża - 13 V 1988 r.) 

W roku 1990 podpisano porozumienie, które było kontynuacją wcześniejszego, w celu 

stworzenia podstaw organizacyjnych i programowych dla kompleksowej ochrony i racjonalnego 

kształtowania środowiska Obszaru Zielone Płuca Polski (Olsztyn - 21 XII 1990 r.) Bardzo 

ważnym dla rozwoju idei był rok 1994. Uchwalono wtedy Deklarację Sejmu RP w sprawie 

obszaru Zielone Płuca Polski jako najważniejszego terenu do realizacji zadań ekorozwoju w 

Polsce. 

Istotą porozumienia „Zielone Płuca Polski” jest przyjęcie idei i zasad ekorozwoju jako       

podstawowego        kierunku        bytu        gospodarczego,        społecznego    i kulturalnego. 

Rozwój społeczno-gospodarczy realizowany ma być (jest) w zrównoważeniu z 

rozbudowywanym, regionalnym systemem ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych o 

randze europejskiej. Zgodnie z dokumentem 

„Porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego bioróżnorodności biologicznej i 

tożsamości kulturowej” (2004) główne cele zrównoważonego rozwoju obszaru to: 
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 ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno- gospodarczego 

obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa 

rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, 

 wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy 

rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski, 

 pozyskiwanie środków Unii Europejskiej, 

 wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w przestrzeni 

europejskiej, 

 doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca 

Polski, 

 uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i regionalnej 

Państwa, 

 podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone 

Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy. 

 

 

2.7. Korytarze ekologiczne 
 

W 2005 roku na zlecenie Ministerstwa Środowiska został wykonany „Projekt korytarzy 

ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce”. Celem projektu było 

wytypowanie sieci obszarów, która zapewniłaby łączność ekologiczną w skali Polski, a także w 

skali międzynarodowej. Głównym zadaniem takiej sieci miało być umożliwienie 

przemieszczania się zwierząt i innych organizmów oraz przepływ genów przez terytorium 

całego kraju oraz pomiędzy poszczególnymi obszarami przyrodniczo- cennymi (w tym 

obszarami Natura 2000). W ramach projektu wyznaczono ciągłą sieć, obejmującą zarówno 

wszystkie ważne obszary przyrodnicze (obszary węzłowe), jak i korytarze łączące te obszary 

w jedną całość ekologiczną. Wyznaczoną w ten sposób sieć nazwano siecią korytarzy 

ekologicznych. 

Pierwotna koncepcja korytarzy ekologicznych (migracyjnych) zakładała istnienie ciągłości 

pasa, przez który następuje migracja. Inna koncepcja to idea tzw. łańcucha siedlisk 

pomostowych (ang. stepping stone habitats) - niezależnych od siebie odrębnych ekosystemów, 

które spełniają podstawowe warunki niszy wędrującej populacji i umożliwiają przeżycie jej 

osobników w trakcie przemieszczania się w korytarzu, w którego skład te ekosystemy wchodzą. 

Korytarze ekologiczne to tereny leśne, zakrzewione i podmokłe z naturalną roślinnością o 

przebiegu liniowym (pasowym) położone pomiędzy płatami obszarów siedliskowych. Korytarze 

zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki do przemieszczania się – dają możliwość 

schronienia i dostęp do pokarmu. Są niezwykle ważne ze względu na fragmentację środowiska 

(podział siedliska na małe, odizolowane od siebie płaty) wskutek działalności człowieka i 

przekształcenia powierzchni ziemi. Umożliwiają one przemieszczanie się organizmów oraz ich 

wzajemne kontakty np. doliny rzeczne, pasma górskie, prądy rzeczne. Szerokość korytarza 

migracyjnego jest uzależniona od wymagań konkretnego gatunku. Korytarze ekologiczne dla 

prawidłowego funkcjonowania muszą być pozbawione barier ekologicznych, obecność barier 

utrudnia lub całkowicie hamuje przemieszczanie się gatunków, którym korytarz powinien 

służyć. 
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Korytarze ekologiczne odgrywają dużą rolę z punktu widzenia poprawy funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego w każdej skali przestrzennej, od lokalnej do ponadregionalnej. Ich 

podstawowym celem jest zapewnienie warunków sprzyjających migracji organizmów, która 

może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na powolnym zasiedlaniu obszarów 

położonych w korytarzu ekologicznym i stopniowym, z pokolenia na pokolenie, przechodzeniu 

danej populacji do innych regionów. Tym sposobem migrują przeważnie rośliny lub niewielkie 

zwierzęta. Drugim sposobem jest traktowanie korytarza jako szlaku, przez który pojedyncze 

osobniki lub ich grupy przechodzą w celu szukania innych korzystnych siedlisk. Poza funkcją 

migracyjną i wzbogacania różnorodności biologicznej obszarów, korytarze ekologiczne pełnią 

również wiele innych zadań. Tworzą na przykład ostoje dla wielu gatunków zwierząt, które nie 

są przystosowane do środowiska otaczającego korytarze. Ponadto wytwarzają one barierę dla 

części szkodników oraz hamują oddziaływanie wiatru, zwiększają wilgotność i zatrzymują 

zanieczyszczenia powietrza. 

W zaprojektowanej sieci korytarzy ekologicznych wyróżniono 7 korytarzy głównych, 

których rolą jest zachowanie łączności siedlisk w skali międzynarodowej, tj: 

Korytarz Północny (KPn) 

Korytarz Północno-Centralny (KPnC) 

Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) 

Korytarz Zachodni (KZ) 

Korytarz Wschodni (KW) 

Korytarz Południowy (KPd) 

Korytarz Karpacki (KK) 

 

 
RYS.24 Przebieg głównych korytarzy ekologicznych Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński 

M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., 

Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania 

Ssaków PAN, Białowieża 2011 
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Obszar opracowania położony jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi. 

 

 
RYS. 25 Orientacyjny zarys obszaru badań na tle form ochrony przyrody - korytarze ekologiczne. 

 
 

2.8. Procesy przyrodnicze 
 

Spośród procesów przyrodniczych najistotniejsze znaczenie w aspekcie 

zagospodarowania przestrzennego terenu mają procesy geodynamiczne, hydrologiczne i 

ekologiczne. 

Na terenie badań (w obrębie wyznaczonych stref możliwej realizacji zainwestowania) nie 

występują nasilone procesy geodynamiczne oraz hydrologiczne. W obrębie wydzielonej strefy 

cieków wodnych - procesy hydrogeologiczne mogą stanowić utrudnienie podczas realizacji 

zainwestowania dodatkowo aspekty przyrodnicze optują za pozostawieniem wydzieleń w 

stanie obecnym oraz wzmocnienie ich ochrony poprzez wprowadzanie funkcji zielenie lub 

pokrewnych. 

Z procesów ekologicznych na obszarze opracowania charakterystyczna jest sukcesja 

roślinności. M.in. na części dawnych terenów rolnych występuje sukcesja roślinności 

ruderalnej, krzewów i podrostu drzew. 
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2.9. Zagrożenia przyrodnicze 
 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 

przyrodniczych należą: zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 

morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu Systemu Ochrony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO) przygotował wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów 

masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na mapach poszczególnych województw, w tym 

województwa warmińsko - mazurskiego zostały przedstawione zasięgi obszarów 

predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane 

osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. W ten sposób zostały wskazane rejony, 

gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. 

Prace terenowe na tych obszarach, zakończone opracowaniem map osuwisk i terenów 

zagrożonych w skali 1 : 10 000 oraz wypełnieniem kart rejestracyjnych, będą prowadzone w 

trakcie realizacji kolejnych etapów Projektu SOPO (lata 2006-2022). 

Na Przeglądowej Mapie Osuwisk i Obszarów Predysponowanych do Występowania 

Ruchów Masowych w Województwie warmińsko - mazurskiem zaprezentowano jedynie ogólne 

i wstępne dane informujące o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy 

geologicznej i morfologii) do rozwoju ruchów masowych w poszczególnych powiatach 

pozakarpackich, nie potwierdzone zwiadem terenowym. 

Zagrożenie ruchami masowymi uzależnione jest od wielu czynników, jak: 

 morfogeneza terenu; 

 morfometria terenu (kąty nachylenia terenu i wysokości względne); 

 przypowierzchniowa budowa geologiczna; 

 inne przejawy morfodynamiki; 

 pokrycie terenu roślinnością; 

 zabezpieczenia techniczne stoków. 

W przypadku terenów o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów 

masowych, ingerencja antropogeniczna może doprowadzić do zachwiania stabilności stoku i 

uruchomienia procesów morfodynamicznych. 

Zgodnie z literaturą przedmiotu (Klimaszewski 1978) słabe ruchy masowe (soliflukcja
2

) 

mogą pojawiać się już przy kącie nachylenia 2-7
0

, przy 7-15
0 może wystąpić silne spełzywanie 

i soliflukcja oraz osuwanie. Przy kącie nachylenia terenu 15-35
0 możliwe jest silne osuwanie 

gruntu. Za osuwiskotwórcze uznaje się generalnie nachylenie terenu 15-35
2

. Powyżej 35
0 

występuje zjawisko odpadania i obrywania mas skalnych i zwietrzeliny. Najskuteczniej 

stabilizuje zbocza zwarta pokrywa roślinna. Wynika m. in. z tego konieczność ochrony 

pokrywy roślinnej. 

Na terenie badań nie występują obszary zagrożone ruchami masowymi w tym 

osuwaniem się mas ziemi. 

Na terenie badań nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski są 

ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu 

lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest niemożliwe, 

a likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną. 
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2.10. Powiązania przyrodnicze obszaru opracowania z otoczeniem 
 

Powiązania przyrodnicze obszaru opracowania z otoczeniem realizowane są głównie 

przez: 

 obieg wody; 

 cyrkulację atmosferyczną; 

 powiązania ekologiczne (migracje roślin i zwierząt). 

Powiązania przyrodnicze na obszarze opracowania w wyniku obiegu wody realizowane 

są przez powierzchniowy i podziemny spływ wody. Woda jest głównym nośnikiem materii, a 

tym samym migracji pierwiastków chemicznych w środowisku. Występuje dzięki niej 

jednokierunkowy proces sprzężenia geochemicznego powierzchni autonomicznych 

(wierzchowinowych), tranzytowych (stokowych) i podporządkowanych (zagłębień terenu, den 

dolin). Z jednostek autonomicznych następuje ubytek materii, w jednostkach tranzytowych 

przeważa jej przepływ oraz zaznacza się w różnym stopniu akumulacja lub ubytek (denudacja), 

w jednostkach podporządkowanych dominuje akumulacja materii. Ze względu  na 

ukształtowanie powierzchni w obrębie obszaru opracowania występuje spływ powierzchniowy 

z wierzchowiny, w kierunku zachodnim (okresowo południowym). 

Powiązania ekologiczne (migracje roślin i zwierząt) stymuluje przede wszystkim osnowa 

ekologiczna obszaru. Osnowę ekologiczną tworzy system  terenów   przyrodniczoaktywnych, 

płatów i korytarzy ekologicznych przenikających dany obszar, w tym  przypadku rolniczo-

osadniczy, umożliwiających przyrodnicze powiązania funkcjonalne w płaszczyźnie 

horyzontalnej. Istnienie osnowy ekologicznej warunkuje utrzymanie  względnej równowagi 

ekologicznej środowiska przyrodniczego, wzbogaca jego strukturę materialno-funkcjonalną i 

urozmaica krajobraz w sensie fizjonomicznym. 

 

 

3. Ocena stanu środowiska 
 

3.1. Jakość powietrza atmosferycznego 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych prowadzi monitoring stężeń 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, benzo(a)pirenu.  

 Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wydzielono 3 strefy, dla których 

dokonuje się oceny jakości powietrza : - miasto Olsztyn, - miasto Elbląg, - strefa warmińsko-

mazurska.  

 W 2015r. Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego Uchwałą Nr IV/96/15 z dnia 

16 lutego 2015r. przyjął „Program Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko- mazurskiej ze 

względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu 

na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10” oraz 

„Plan działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko- mazurskiej ze względu na ryzyko 

wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle 
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zawieszonym PM10” przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 

IV/97/15 z dnia 16 lutego 2015r. 

 
TAB.1 Emisja benzo(a)pirenu 

 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie są: 

 procesy indywidualnego spalania paliw - ogrzewanie indywidualne, 

 procesy spalania paliw - Przedsiębiorstwo Energetyki ,,SIEJNIK”, SM Olecko, ZPU 
,,Prawda”, Tabexim Cosmetic, PEC Spółka z o. o., OSM Olecko, 

 procesy technologiczne - ZPU ,,Prawda”, Delphia Yachts Kot s. j., Silvan Sp. z o. o. w 
Jaśkach, 

 transport, 

 rozproszone źródła sektora komunalno - bytowego, 

 gospodarstwa rolne. 
 

 Głównym źródłem zanieczyszczeń jest lokalna emisja powierzchniowa, czyli emisja 

pochodząca z indywidualnego ogrzewania paliwem stałym lokali mieszkalnych i usługowych. 

Emisja komunikacyjna nie jest istotnym źródłem pyłów, jednak ze względu na stale rosnące 

natężenie ruchu jest to ten rodzaj emisji, którego znaczenie będzie się zwiększało. 

 W celu redukcji stężeń pyłu PM10 oraz B(a)P w Programie wyznaczono działania 

naprawcze skierowane na redukcję emisji pochodzącej przede wszystkim z ogrzewania 

indywidualnego, które należy realizować poprzez: 

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe, 
elektryczne, piece retortowe (ewentualnie pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) 
mieszkań i domów ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami węglowymi) w 
zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej 

- termomodernizacja budynków mieszkalnych, 
- modernizacja i remonty dróg- likwidacja nieutwardzonych dróg gruntowych, 
- czyszczenie ulic- czyszczenie na mokro w okresie wiosna- jesień, 
- budowa ścieżek rowerowych oraz popularyzacja ruchu rowerowego/komunikacja 

rowerowa. 
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3.2. Klimat akustyczny 
 

Rozpoznania stanu klimatu akustycznego środowiska i jego oceny dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109). 

Rozporządzenie to podaje nowe zakresy dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

poszczególnych rodzajów źródeł w stosunku do klas terenów wyróżnionych ze względu na 

sposób zagospodarowania i pełnione funkcje tj. zabudowa mieszkaniowa, tereny 

uzdrowiskowe, rekreacyjno–wypoczynkowe, szpitale oraz domy opieki społecznej i budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci, uwzględniając przy tym rodzaj obiektu 

lub działalności będącej źródłem hałasu, a także pory dnia i nocy. 

Zagrożenie   hałasem   i   wibracjami   charakteryzuje   się   mnogością   źródeł    i 

powszechnością występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi 

zasadniczy wpływ na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy 

samochodowe, motocykle, ciągniki, pociągi), zakłady przemysłowe oraz place budowy na 

skutek stosowania hałaśliwych i wibracyjnych technologii oraz maszyn i urządzeń oraz miejsca 

publiczne takie jak: centra handlowe, deptaki, skwery oraz inne miejsca zbiorowego 

nagromadzenia ludności. 

Największe znaczenie ma hałas komunikacyjny. Stanowią go przede wszystkim źródła 

liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową. 

Hałas o podłożu komunikacyjnym występuje w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i linii 

kolejowych. Jego uciążliwość jest uzależniona od natężenia ruchu, w związku z czym 

podwyższone natężenie hałasu jest notowane w centrach miejscowości. 

Klimat akustyczny środowiska w zdecydowanej większości kształtowany jest przez hałas 

komunikacyjny drogowy, który ze względu na powszechność charakteryzuje się dużym 

zasięgiem oddziaływania. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego 

należą: natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu 

ciężkiego, stan techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy 

(zagospodarowanie) terenów otaczających. 

Przyczyną hałasu drogowego jest przede wszystkim interakcja pomiędzy oponą, a 

nawierzchnią, a także dźwięki samego pojazdu (m. in. silnika, systemu napędowego, systemu 

wydechowego). Kontakt opony z nawierzchnią jako główne źródło hałasu występuje u 

większości samochodów przy prędkości powyżej 55 km/h, a w przypadku samochodów 

ciężarowych przy prędkości powyżej 70 km/h. 

Największe natężenie ruchu pojazdów w pobliżu obszaru planu występuje w pobliżu drogi 

wojewódzkiej nr 655 i na drogach powiatowych oraz gminnych. 

Uciążliwości związane z innymi formami hałasu komunikacyjnego np. kolejowego na 

obszarze badań nie występują. 

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie nie 

przeprowadzał pomiaru hałasu w pobliżu obszaru badań. 
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Hałas przemysłowy generowany przez urządzenia i maszyny stanowi zagrożenie o 

charakterze lokalnym, występując na terenach, które sąsiadują z zakładami produkcyjnymi. 

Hałas ten stanowi uciążliwość głównie dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu 

obiektów przemysłowych. Poziom hałasu przemysłowego jest określony indywidualnie dla 

każdego obiektu i jest uzależniony od parku maszynowego, prowadzonych procesów 

technologicznych a także zastosowanej izolacji hal produkcyjnych i pozostałych budynków. Do 

zakładów generujących hałas o uciążliwej wartości należą m.in.: warsztaty ślusarskie, stolarnie, 

tartaki. 

Rolniczy charakter gminy Olecko sprawia, iż na jej obszarze główną uciążliwość pod 

względem emisji hałasu stanowi ruch samochodowy, związany z przebiegającymi tędy 

drogami. Hałas drogowy związany jest również z ruchem lokalnym, odbywającym się w mieście 

Olecko, a także pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. 

Innym źródłem uciążliwości pod względem emisji hałasu może być istniejąca linia i 

urządzenia elektroenergetyczne. Jednak hałas, generowany przez ww. linię i urządzenia jest 

stosunkowo niewielki i mieści się w granicach wyznaczonych dla nich, w projekcie planu, 

strefach ograniczonego zagospodarowania. 

Dotychczas miasto Olecko nie zostało objęte badaniami monitoringu hałasu 

komunikacyjnego, nie posiada też opracowanego planu akustycznego miasta.  

Do największych zakładów, które mogą wpływać znacząco na środowisko akustyczne 

należą:  

- „Delphia Yachts Kot” Sp. j. w Olecku,  

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska OSM w Olecku, 

- Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” Sp. z o.o.  

 Na terenie miasta i gminy Olecko uciążliwości hałasowe są niewielkie i mają charakter 

lokalny. 

 

3.3. Stan wód 
 

Na stan wód powierzchniowych w Gminie Olecko znaczącą presję wywiera jej rolniczy 

charakter. Zanieczyszczenia pochodzące z obszarów rolniczych oraz niedostateczna sanitacja 

obszarów wiejskich gminy, jak i eksploatacja sieci wodociągowej, wodochłonny przemysł, 

odprowadzanie nieoczyszczanych lub niedostatecznie oczyszczanych ścieków przemysłowych 

stanowią najbardziej istotne zagrożenia stanu wód powierzchniowych spowodowanych 

działalnością człowieka. 

Do najważniejszych elementów zmian antropogenicznych zaliczyć można: 

 wody służące do nawadniania upraw dla potrzeb gospodarstw, 

 zmiany sieci hydrograficznej spowodowane melioracyjną przebudową koryt niewielkich 

cieków, 

 osuszenie podmokłych terenów jako efekt melioracji, 

 zabudowę techniczną rzek, 

 zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych na terenie niektórych jednostek osadniczych, 

 zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych na obszarach „dzikich” wysypisk śmieci, 

 bakteriologiczne zanieczyszczenie cieków, 

 zanieczyszczenia związkami biogennymi wód 
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Znaczna część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią 

zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim: 

 rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także 

środków ochrony roślin, 

 hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich 

niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach, 

 niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza w rejonach 

wiejskich 

 

Obszar gminy Olecko znajduje się w obrębie zlewni rzeki Biebrzy, która stanowi fragment 

dorzecza Wisły. Główną rzeką płynącą na tym terenie jest Lega (Jegrznia). Stanowi ona 

podstawowy element sieci hydrograficznej na tym obszarze; odprowadza wody w południowym 

i południowo-wschodnim kierunku. Rzeka ma swoje źródło w okolicy wsi Szarejki w południowo-

zachodniej części Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m.n.p.m. Powierzchnia zlewni 

rzeki Legi zajmuje ca. 1016km2 a jej długość to około 120 km. Na rzece, w granicach miasta 

Olecko, znajduje się posterunek wodowskazowy. Lega posiada gęste dorzecze strumieni i rzek. 

Większe znaczenie w układzie reżimu wód powierzchniowych odgrywa również ciek łączący 

jezioro Ostrów (Gordejskie) z jeziorem Dobskim. Pozostałe drobne cieki występujące na terenie 

gminy posiadają znaczenie lokalne w systemie powiązań melioracyjnych. 

Jakość wód na przedmiotowym obszarze jest niezadowalająca. Stan wód płynących 

związany jest ze sposobem zagospodarowania terenów sąsiednich, w tym m. in. stosowaniem 

nawozów i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo oraz z działalnością 

produkcyjną i hodowlaną. Rzeki natomiast stają się odbiornikami dla ścieków z szamb oraz 

okolicznych oczyszczalni. 

Generalnym na badanym obszarze zgodnie z podziałem hydrologicznym odbiornikiem 

wód powierzchniowych jest poprzez systemy mniejszych cieków wodnych jest rzeka Giżanka. 

Stan czystości wody jest zły, rzeka została zakwalifikowana do wód pozaklasowych na 

przeważającej długości z uwagi na niedobory tlenu, wartości wskaźnika BZT 5 i fosforanów. 

Jedynie powyżej jez. Popówko i w przekroju jez. Trupel odnotowano III i II klasę. 

 

 

3.4. Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych oraz innych pól 
elektromagnetycznych 

 

Zasady ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi określa ustawa Prawo 

ochrony środowiska. Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłem pól 

elektromagnetycznych są linie elektroenergetyczne, instalacje radiokomunikacyjne, 

radionawigacyjne i radiolokacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe 

i telewizyjne. Istotny wpływ na środowisko mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach 

znamionowych równych co najmniej 110 kV i wyższych. Pole elektromagnetyczne przy 

antenach telefonii komórkowej, mocowanych na kratownicowych masztach, występuje na 

przestrzeni kilkunastu metrów na poziomie zawieszenia anteny.  

 W ostatnich latach coraz częściej budowane są stacje bazowe telefonii komórkowej oraz 

przekaźniki radiowe. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, 
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generowane przez anteny w czasie ich pracy. Moc promieniowania izotropowo jest różna w 

zależności od wielkości stacji bazowej. Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych 

waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz.  

 Na terenie gminy stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej znajdują się m.in. w 

miejscowościach: Olecko, Możne, Babki Oleckie, Gąski. Swoje anteny zainstalowali tam m.in. 

operatorzy Centertel (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile), Polkomtel (Plus). W 

przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są 

wypromieniowywane na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla przebywania 

ludzi.  

 Ostatnie pomiary pola elektromagnetycznego WIOŚ w Olsztynie przeprowadził w 2013r. 

W żadnym z punktów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów. 

 

 

3.5. Ogólna ocena obecnego stanu środowiska naturalnego na obszarze 
badań 

 

Podsumowując powyższe rozdziały stwierdza się, że obecny stan środowiska 

naturalnego jest dobry. Do obszarów pełniących funkcje ekologiczne na badanym terenie 

można zaliczyć: enklawy zadrzewień na terenach rolnych, obszary zbiorników i cieków 

wodnych, oraz tereny znajdujące się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do 

głównych zagrożeń należy zaliczyć intensyfikację zabudowy, rozpraszanie zabudowy. 

Ustalenia dla obszaru chronionego krajobrazu podwyższają wymagania ograniczenia 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko, lecz nie stanowią bariery dla rozwoju 

przestrzennego gminy. 

W odniesieniu do fauny i flory - na terenie badań jest bardzo duża różnorodność 

biologiczna.  

W znacznej części omawiany obszar wykorzystywany jest rolniczo, co znajduje 

uzasadnienie w geomorfologicznych uwarunkowaniach i predyspozycjach działki.  

Spływy powierzchniowe przyczyniają się do przenikania do wód powierzchniowych 

nadmiaru użytych nawozów oraz wypłukiwanych z gruntu pierwiastków śladowych. Ogólna 

ocena stanu wód powierzchniowych jest średnia. W odniesieniu do wód podziemnych ich stan 

ocenia się jako dobry, a wykonana analiza hydrogeologiczna wskazuje na miejscowo szczelną 

oraz obszarowo znikomą izolację warstw wodonośnych od powierzchni terenu co zapewnia w 

pierwszym przypadku ich integralność i uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń w 

głąb gruntu, natomiast w strefie braku izolacji - stwarza zagrożenie skażenia wód użytkowych 

przez wprowadzanie substancji szkodliwych do gruntu. Dodatkowym zagrożeniem mogą być 

niekontrolowane odwierty studzienne lub do pozyskiwania ciepła z ziemi. 
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4. Informacja o głównych celach i zawartości projektu planu 
 

4.1. Cel opracowania projektu planu 
 

Stosowanie  do  zapisów  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu    i 

zagospodarowaniu przestrzennym, głównym celem projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki, jest zmiana przeznaczenia 

nieruchomości gruntowych oraz podtrzymanie dotychczasowego użytkowania i 

zagospodarowania pozostałych terenów. 

Podczas prac kameralnych przeanalizowano obecne zapisy projektu planu do zapisów 

obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego praz 

planów miejscowych obecnie obowiązujących na terenie badań. Jak wynika z analizy projektu 

planu wprowadzone zmiany dotyczą sposobu zagospodarowania części terenów 

przeznaczonych pod zabudowę i terenów rolnych oraz usystematyzowanie obszarów zieleni i 

ich bezpośredniego sąsiedztwa. 

 

4.2. Ustalenia projektu planu 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części 

tekstowej oraz z części graficznej. Część tekstowa sporządzona jest w formie projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Olecku, natomiast część graficzna w postaci rysunków projektu planu. Na 

potrzeby prognozy rysunki przeskalowano do skali pasującej do rozmiarów arkuszy papieru. 

Na w/w rysunku zamieszczono również wyrys z obowiązującego na terenie gminy Studium. 

 

W granicach projektu planu ustala następujące podstawowe przeznaczenie terenów: 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

US – tereny sportu i rekreacji; 

UT – teren turystyki; 

R – tereny rolnicze; 

RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

ZN – tereny zieleni naturalnej; 

ZL – tereny lasu; 

WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

 

Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz 

dóbr kultury współczesnej; 
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5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i 

minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbą miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i 

gabaryty obiektów; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 

10) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 

publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów 

budowlanych oraz pokrycie dachów. 

 

Plan nie zawiera ustaleń, z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszym 

planem, dotyczących: 

1) zasad kształtowania krajobrazu; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 

planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są 

ustaleniami dotyczącymi: 

1)  sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oraz zachowania 

powierzchni biologicznie czynnej terenów funkcjonalnych; 

2)  nieprzekraczalnych linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu 

kształtowania dachów; 

3)  kolorystyki obiektów budowlanych, w tym materiałów użytych do pokryć dachowych 

i elewacji budynków; 

4)  przeznaczenia terenów funkcjonalnych oraz minimalnych powierzchni nowo 

wydzielonych działek budowlanych. 

2. Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

oznaczonymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi terenów funkcjonalnych; 

3. Zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i pokryć 

dachowych zabudowy; 

4. Zezwala się na lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnie z 
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przepisami odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

1) Ustala się zasady w zakresie ochrony środowiska: 

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych; 

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego; 

 tereny podmokłe oraz oczka wodne należy pozostawić w stanie niezmienionym; 

 zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do 

wód powierzchniowych i gruntu; 

 zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na 

jakość wód podziemnych; 

 zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich oraz kierunku odpływu ze źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 nakazuje się aby zanieczyszczenia i ścieki z przestrzeni szczelnych, 

nieprzepuszczalnych, utwardzonych podczyszczać i odprowadzać w sposób nie 

zagrażający środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 ustala się zasady wynikające z położenia terenów objętych planem w obszarze 

aglomeracji Olecko; 

 nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie 

technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed 

zanieczyszczaniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

 nakazuje się stosowanie niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło nie 

wywierających negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

 ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu: 

a) dla terenów funkcjonalnych oznaczonych  na rysunku planu symbolami 

literowymi: 

 MN  – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 UT – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 R  – jak dla zabudowy zagrodowej; 

 RM  – jak dla zabudowy zagrodowej; 

b) pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie 

akustycznej. 

 ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny 

z odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z 

uwzględnieniem segregacji odpadów. 

2) Ustala się w zakresie ochrony przyrody: 

1) ustala się zasady wynikające z częściowego położenia terenów objętych planem w 

granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, zgodnie z przepisami 
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odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala się w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

1) wyznacza się na obszarze opracowania planu strefę ochrony konserwatorskiej B - 

ochrony częściowej - obejmuje ochronę układu przestrzennego i elementów 

jednostek osadniczych o wyróżniających się wartościach kulturowo-

krajobrazowych, w granicach której obowiązują przepisy odrębne.  

2) ustala się zasady zagospodarowania w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

B: 

a) zachowuje się zasadnicze elementy historycznego rozplanowania 

przestrzennego: układu dróg i linii zabudowy; 

b) dostosowanie nowej zabudowy do istniejącej historycznej kompozycji 

przestrzennej w zakresie skali, bryły, rozwiązań konstrukcyjnych i 

materiałowych zabudowy. 

 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie systemów komunikacji: 

1) obsługę komunikacyjną terenów funkcjonalnych zapewniają: droga publiczna klasy 

lokalnej oznaczona w planie symbolem literowym KDL, drogi publiczne klasy 

dojazdowej oznaczone w planie symbolami literowymi KDD oraz drogi wewnętrzne 

oznaczone w planie symbolami  literowymi KDW; 

2) ustala się powiązanie układu komunikacji obszaru objętego planem z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym poprzez drogę publiczną klasy lokalnej oznaczoną w 

planie symbolem KDL1; 

3) zachowuje się istniejące zjazdy na drogi publiczne; 

4) dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów na drogi 

publiczne na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

5) dopuszcza się budowę nowego lub przebudowę, remont, modernizację istniejącego 

obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej KDD1, na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych, warunkujących prawidłowe korzystanie z tej drogi; 

2. Ustala się wskaźniki wyposażenia terenów funkcjonalnych w odpowiednią liczbę miejsc 

do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju 

samochodów:  

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej, minimum 2 

miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

2) dla  hoteli i pensjonatów – min. 1,0 miejsce postojowe na 1 pokój; 

3) ustala się nakaz lokalizowania miejsc postojowych wyłącznie na terenie inwestycji; 

4) nie ustala się miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

3. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) ustala się zachowanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się możliwość remontu, przebudowy i modernizacji istniejących sieci i 
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urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych; 

3) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) ustala się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 

literowymi KDL, KDD, KDW na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

5) dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na 

terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami literowymi MN, US, UT, 

R, RM, ZN, ZL wyłącznie na obszarach nie podlegających ochronie prawnej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi oraz jeżeli lokalizacja tych sieci i urządzeń nie 

ogranicza realizacji podstawowego przeznaczenia terenów funkcjonalnych i nie 

narusza przepisów odrębnych. 

4. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy należy 

realizować z sieci wodociągowej; 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z sieci 

wodociągowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

3) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry gwarantujące 

niezawodne zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie 

potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej. 

5. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów: 

- ustala się, iż obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków z terenów istniejącej i 

projektowanej zabudowy należy realizować siecią kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków; 

- ustala się obowiązek podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do sieci 

kanalizacji sanitarnej aglomeracji Olecko; 

- ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry gwarantujące 

niezawodne odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy; 

- ustala się, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych, 

nieprzepuszczalnych, utwardzonych należy odprowadzać do otwartej lub 

zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia 

podczyszczające, zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

- dopuszcza się dla terenów nieutwardzonych indywidualne zagospodarowanie 

wód opadowych i roztopowych w sposób nie zagrażający środowisku oraz 

warunkom gruntowo-wodnym, zgodnie z zasadami współżycia społecznego 

oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

- ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi. 

6. Ustala się następujące zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną terenów funkcjonalnych należy 

realizować z istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Olecku za 

pośrednictwem istniejących i projektowanych linii średniego napięcia  i stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV; 

2) ustala się, iż bezpośrednie zaopatrzenie w energię elektryczną  odbiorców należy 
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realizować w oparciu o istniejące i projektowane linie niskiego napięcia nN-0,4 kV 

napowietrzne i doziemne; 

3) dla istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wyznacza się strefę 

ograniczonego zagospodarowania, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych; 

4) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego 

napięcia (nN) należy wykonać jako doziemne lub napowietrzne na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych; 

5) ustala się, iż lokalizację obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych należy realizować z uwzględnieniem odległości 

wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych; 

6) ustala się, iż w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z 

istniejącymi sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować 

w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się następujące zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji istniejącej i projektowanej 

zabudowy należy realizować z sieci telekomunikacyjnej; 

2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane 

doziemnie; 

3) ustala się, iż w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

8. Ustala się następujące zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło istniejącej i projektowanej zabudowy należy 

realizować indywidualnie; 

a) dopuszcza się  ogrzewanie projektowanej zabudowy w oparciu o gaz, olej 

opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

b) zakazuje się stosowania paliw wysokoemisyjnych do ogrzewania 

nowoprojektowanych budynków, które spowodowałyby przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

9. Ustala się następujące zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz terenów istniejącej i projektowanej zabudowy 

należy realizować z sieci gazowej z chwilą jej wybudowania i oddania do 

użytkowania; 

2) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w gaz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

1) Dopuszcza się wykorzystywanie terenów zgodnie z ich dotychczasowym 

przeznaczeniem, do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu. 

 

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
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ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 

1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu: 

1) w strefach ograniczonego zagospodarowania, o których mowa w ustaleniach 

dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej, wyznaczanych dla linii elektroenergetycznych, 

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych; 

2) w strefie ochrony konserwatorskiej B - ochrony częściowej, o której mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, występują szczególne 

warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów, z 

uwzględnieniem wytycznych i zasad wynikających z obowiązujących przepisów 

odrębnych. 

 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 

1) Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów 

funkcjonalnych oznaczonych symbolami literowymi: MN –30% 

2) US – 1% 

3) UT – 30% 

4) R – 1% 

5) RM – 30% 

6) ZN – 1%  

7) ZL – 1% 

8) WS – 0,01% 

9) KDL – 0,01% 

10) KDD – 0,01% 

11) KDW– 0,01% 

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 

literowym MN. 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem od MN1 do  

MN8:  

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych - zabudowa agroturystyczna;  

3) Ustala się na terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem MN8 strefę 

ograniczonego zagospodarowania dla istniejącej linii elektroenergetycznej, zgodnie 
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z przepisami odrębnymi, o której mowa w ustaleniach dotyczących zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

4) Adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą wraz 

z zabudową towarzyszącą zlokalizowaną na terenach funkcjonalnych oznaczonych 

w planie symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8;  

5) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych na terenach funkcjonalnych 

oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8 w ramach 

istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały; 

6) Ustanawia się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 

literowymi MN strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej (granica 

strefy jak na załączniku nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

7) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolem MN znajdują się w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla którego obowiązują przepisy 

odrębne; 

8) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami od 

MN1 do MN8 w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację na jednej 

działce: 

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub 

bliźniaczego; 

b) jednego budynku usług agroturystycznych; 

c) jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo-

garażowego lub jednego budynku garażowego; 

d) jednej wiaty i jednej altany. 

9) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego: 

a) istniejące budynki adaptować zgodnie z ich dotychczasową formą; 

b) nowoprojektowane budynki mieszkalne oraz usług agroturystycznych 

realizować jako wolnostojące lub bliźniacze; 

c) nowoprojektowane budynki usług agroturystycznych realizować jako 

wolnostojące; 

d) budynek gospodarczy lub garażowy lub gospodarczo-garażowy realizować 

jako wolnostojący lub zespolony z budynkiem jednorodzinnym; 

e) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych 

budynków; 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy – kształtowane zgodnie z rysunkiem planu 

oraz przepisami odrębnymi; 

10) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego w 

przypadku  realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub 

budynku usług agroturystycznych: 

a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 65%; 

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu – 0,01 (1%); 
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c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub  terenu – maksymalnie 0,35 (35%); 

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,70; 

12) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego w 

przypadku  realizacji zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: 

a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60%; 

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu – 0,01 (1%); 

c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub  terenu – maksymalnie 0,40 (40%); 

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,80; 

13) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

budynków mieszkalnych i usług agroturystycznych: 

a) Wysokość zabudowy: 

 wysokość budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej 

wolnostojącej lub bliźniaczej oraz budynku usług agroturystycznych - do 

2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) – nie wyżej 

jednak niż 10,0 m; 

b) Dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, bliźniaczym i budynku usług agroturystycznych; 

c) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 

najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

d) Dachy pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniej 

niż 40º, kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru 

czerwonego lub brązowego, w dachach budynków dopuszcza się realizację 

lukarn; 

e) W elewacjach budynku stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, 

tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych; 

14) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego, garażowego: 

a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej 

jednak niż 7,0 m; 

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 

najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

c) Dachy pochyłe jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 

od 30º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach 

koloru czerwonego lub brązowego; 

d) W elewacjach budynku stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, 

tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych; 

15) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

wiaty, altany: 
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a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej 

jednak niż 6,0 m; 

b) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 

połaci dachowych od 30º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką lub 

gontem w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego; 

16) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1500 m²; 

17) Ustala się minimalną szerokość frontów działek w granicach terenów oznaczonych 

w planie symbolem - MN - 30 m. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonych w planie symbolem literowym 

US 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem US1: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny sportu i rekreacji; 

2) Ustanawia się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem US1 

strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej (granica strefy jak na 

załączniku nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

3) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolem US1 znajdują się w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla którego obowiązują przepisy 

odrębne; 

4) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami US1 strefę 

ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii elektroenergetycznych 

zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

5) W ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego w liniach rozgraniczających 

dopuszcza się lokalizację na wydzielonym terenie: 

a) urządzeń sportu i rekreacji; 

b) placu zabaw; 

c) obiektów małej architektury; 

d) plaży; 

e) zieleni urządzonej. 

6) Ustala się na terenie funkcjonalnym zakaz realizacji obiektów budowlanych, za 

wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury 

oraz pomostów realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonych w planie symbolem literowym 

UT 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem UT1: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu funkcjonalnego – tereny turystyki; 
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2) W ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego w liniach rozgraniczających 

dopuszcza się lokalizację na wydzielonym terenie: 

a) budynków rekreacji zbiorowej, 

b) budynków gospodarczych,   

c) budynków garażowych, 

d) wiat oraz altan; 

3) Ustala się na terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem UT1 strefę 

ograniczonego zagospodarowania dla istniejącej linii elektroenergetycznej zgodnie z 

przepisami odrębnymi, o której mowa w ustaleniach dotyczących zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) Adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowaną na 

terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem UT1; 

5) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych na terenie funkcjonalnym 

oznaczonym w planie symbolem UT1 w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z 

ustaleniami niniejszej uchwały; 

6) Ustanawia się na terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie symbolem UT1 strefę 

ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej (granica strefy jak na załączniku 

nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

7) Teren funkcjonalny oznaczony w planie symbolem UT1 znajduje się w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla którego obowiązują przepisy 

odrębne; 

8) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego: 

a) nowoprojektowane budynki rekreacji zbiorowej realizować jako wolnostojące; 

b) nowoprojektowane budynki gospodarcze i garażowe realizować jako 

wolnostojące lub dobudowane do innych tworząc zespół obiektów; 

c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków; 

d) nieprzekraczalne  linie zabudowy – kształtowane zgodnie z rysunkiem planu oraz 

przepisami odrębnymi; 

9) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego: 

a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70%; 

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu – 0,01 (1%); 

c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub  terenu –0,15 (15%); 

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,3. 

10) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

budynków rekreacji zbiorowej: 

a) Wysokość zabudowy:  

 wysokość budynku rekreacji zbiorowej do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym 

poddasze użytkowe)– nie wyżej jednak niż 10,0 m; 
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 dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku rekreacji 

zbiorowej, 

 dopuszcza się lokalizację garażu na kondygnacji podziemnej; 

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 

najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

c) Dachy pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniej niż 

40º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru 

czerwonego lub brązowego, w dachach budynków dopuszcza się realizację 

lukarn; 

d) W elewacjach budynku stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, tynki 

o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych; 

11) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

budynku gospodarczego, garażowego: 

a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemne – nie wyżej jednak 

niż 7,0 m; 

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 

najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

c) Dachy pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º; 

kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego 

lub brązowego, w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn; 

d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, 

tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych; 

12) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, 

altany: 

a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej jednak 

niż 6,0 m; 

b) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowych od 30º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką lub gontem 

w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego. 

2. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej dla terenu 

oznaczonego w planie symbolem UT1 – 1500 m²; 

2. Ustala się minimalną szerokość frontów działek w granicach terenu oznaczonego w 

planie symbolem – UT1 - 30 m. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 

literowym R 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od R1 do R5: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny rolnicze; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenu funkcjonalnego – tereny zabudowy 

zagrodowej; 

3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami R2, R3, 
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R4 i R5 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) Ustala się rolnicze użytkowanie terenów funkcjonalnych w rozumieniu gruntów 

rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) Ustala się utrzymanie istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na 

gruntach rolnych;  

6) Ustanawia się na części terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 

R strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej (granica strefy jak na 

załączniku nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

7) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolem R znajdują się częściowo w 

granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla którego 

obowiązują przepisy odrębne; 

8) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych w ich liniach rozgraniczających 

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, wchodzących w skład zabudowy 

zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) budynek mieszkalny realizować jako wolnostojący;  

10) budynek gospodarczy, budynek garażowy, budynek gospodarczo-garażowy, wiaty 

realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;  

11) budynki inwentarskie realizować jako wolnostojące;  

12) lokalizacja projektowanych i rozbudowywanych budynków inwentarskich, w tym 

silosów i obiektów przeznaczonych na składowanie kiszonki, w odległości nie 

mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych będących przedmiotem odrębnego 

posiadania; 

13) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych: 

a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 75%; 

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu – maksymalnie 0,01 (0,1%); 

c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub  terenu – maksymalnie 0,15 (15%); 

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01 

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,3. 

14) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

zabudowy zlokalizowanej na terenach funkcjonalnych: 

a) wysokość zabudowy: 

 wysokość budynku mieszkalnego w ramach zabudowy zagrodowej - 

maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne lub 1 kondygnacja nadziemna 

plus poddasze użytkowe – nie wyżej jednak niż 10,0 m; 

 wysokość budynku gospodarczego, budynku inwentarskiego, budynku 

garażowego, budynku gospodarczo-garażowego, wiaty – nie wyżej niż 

12,0 m; 

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 
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najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

c) Dachy budynków mieszkalnych pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia 

połaci dachowych nie mniej niż 40º; kryte dachówką, blachodachówką 

w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego, w dachach budynków 

dopuszcza się realizację lukarn; 

d) Dachy budynku gospodarczego, budynku inwentarskiego, budynku 

garażowego, budynku gospodarczo-garażowego, wiaty pochyłe dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º; kryte 

blachą, dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru 

czerwonego lub brązowego, dopuszcza się realizację świetlików w dachach; 

e) W elewacjach budynków stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, 

tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonych w planie symbolem literowym 

RM 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od RM1 do RM4: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny zabudowy 

zagrodowej; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – zabudowa 

agroturystyczna; 

3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami RM2 i 

RM3 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) Zachowuje się istniejącą zabudowę zlokalizowaną na terenach funkcjonalnych od 

RM1, RM3, RM4; 

5) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych na terenach funkcjonalnych 

RM1, RM3, RM4 w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej 

uchwały; 

6) Ustanawia się na części terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 

RM1, RM2, RM3 strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej (granica 

strefy jak na załączniku nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

7) Obsługa komunikacyjna terenu: 

 RM2 z drogi KDL1 poprzez teren MN3; 

 RM3 z drogi KDL1 poprzez teren MN5 oraz MN8; 

8) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolem 1RM, 2RM, 3RM, 4RM 

znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla 

którego obowiązują przepisy odrębne; 

9) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych w ich liniach rozgraniczających 
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dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej; 

b) budynków usług agroturystycznych; 

c) budynków gospodarczych; 

d) budynków inwentarskich; 

e) budynków garażowych; 

f) budynków gospodarczo-garażowych; 

g) wiat i altan; 

10) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego:  

a) budynek mieszkalny w ramach zabudowy zagrodowej realizować jako 

wolnostojący, zachowując tradycyjne formy architektoniczne; 

b) budynek usług agroturystycznych realizować jako wolnostojący lub zespolony 

z budynkiem mieszkalnym; 

c) budynek gospodarczy, budynek inwentarski realizować jako wolnostojący; 

d) budynek garażowy, budynek gospodarczo-garażowy realizować jako 

wolnostojący lub zespolony z budynkiem mieszkalnym, budynkiem 

gospodarczym lub budynkiem inwentarskim; 

e) wiatę i altanę realizować jako wolnostojącą lub zespoloną budynkiem 

gospodarczym, budynkiem inwentarskim, budynkiem garażowym, budynkiem 

gospodarczo-garażowym; 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – kształtowana zgodnie z rysunkiem planu; 

11) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych,: 

a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 65%; 

b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu – maksymalnie 0,01 (1%); 

c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki lub  terenu – maksymalnie 0,35 (35%); 

d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,70. 

12) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla 

zabudowy zlokalizowanej na terenach funkcjonalnych: 

a) wysokość zabudowy:  

 wysokość budynku mieszkalnego w ramach zabudowy zagrodowej, 

budynku usług agroturystycznych - maksymalnie 2 kondygnacje w tym 

poddasze użytkowe – nie wyżej jednak niż 10,0 m; 

 wysokość budynku gospodarczego, budynku inwentarskiego, budynku 

garażowego, budynku gospodarczo-garażowego - nie wyżej niż 12,0 m; 

 wysokość wiaty, altany - nie wyżej niż 5,0 m; 

b) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do 

najdłuższej granicy działki lub w nawiązaniu do budynków bezpośrednio 

sąsiadujących; 

c) Dachy pochyłe dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od nie 

mniej niż 40º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach 

koloru czerwonego lub brązowego, w dachach budynków dopuszcza się 
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realizację lukarn; 

d) Dla budynków garażowych, wiat i altan dopuszcza się realizację dachów 

jednospadowych; 

e) W elewacjach budynku stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, 

tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych 

odcieniach bieli i beżu. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych 

oznaczonych w planie symbolem literowym ZN 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od ZN1 do ZN4: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny zieleni naturalnej; 

2) Dopuszcza się pielęgnację i właściwe utrzymanie istniejącej zieleni; 

3) Ustala się zakaz niszczenia istniejącej zieleni jako ostoi bioróżnorodności; 

4) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów 

liniowych infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o 

których mowa w przepisach odrębnych. 

5) Ustanawia się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 1ZN, 

2ZN, 3ZN, 4ZN strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej, (granica 

strefy jak na załączniku nr 1), dla której obowiązują przepisy odrębne; 

6) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN znajdują 

się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, (granica strefy 

jak na załączniku nr 1), dla którego obowiązują przepisy odrębne. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych 

oznaczonych w planie symbolem literowym ZL 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od ZL1 do ZL2: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny lasów; 

2) Ustala się zakaz niszczenia istniejącej zieleni jako ostoi bioróżnorodności; 

3) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów 

liniowych infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o 

których mowa w przepisach odrębnych; 

4) Ustala się leśne użytkowanie terenów funkcjonalnych w rozumieniu leśnej 

przestrzeni produkcyjnej; 

5) Dopuszcza się prowadzenie planowanej gospodarki leśnej; 

6) Ustanawia się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 1ZL, 

2ZL, strefę ochrony konserwatorskiej B – ochrony częściowej, dla której obowiązują 

przepisy odrębne; 

7) Tereny funkcjonalne oznaczone w planie symbolem 1ZL, 2ZL znajdują się w 

granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, dla którego 

obowiązują przepisy odrębne. 

 

  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MPZP MIEJSCOWOŚCI DOBKI 

Strona 68 

 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu funkcjonalnego 

oznaczonego w planie symbolem literowym WS 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie 

symbolem od WS1 do WS7: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych; 

2) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami WS4 i 

WS5 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

3) Ustala się zakaz niszczenia oraz przekształcania i ingerencji w istniejącą faunę i 

florę w liniach rozgraniczających terenów WS1, WS2 jako ostoi bioróżnorodności; 

4) Ustala się w granicach terenu funkcjonalnego zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych; 

5) Dopuszcza się budowę pomostów pod warunkiem uzyskania odpowiednich 

pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych; 

6) Nakazuje się utrzymanie naturalnego charakteru obrzeża jeziora, za wyjątkiem 

terenów położonych bezpośrednio przy urządzeniach i obiektach sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych; 

7) Dopuszcza się zmiany linii brzegowych, w tym umocnienia, wynikających z 

zagospodarowania terenów przyległych. 

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie 

symbolem od WS4 do WS7: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych; 

2) Ustala się w granicach terenu funkcjonalnego zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych; 

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem 

gospodarki rybackiej. 

3. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami WS2, WS3: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych; 

2) Ustala się zakaz niszczenia oraz przekształcania i ingerencji w istniejącą faunę i 

florę w liniach rozgraniczających terenów WS2, WS3 jako ostoi bioróżnorodności; 

3) Dopuszcza się w granicach terenów funkcjonalnych lokalizację urządzeń wodnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami WS3, WS4, 

WS5 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach 

dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków 
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zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych 

oznaczonych w planie symbolem literowym KDL 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie 

symbolem KDL1: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren drogi publicznej klasy 

lokalnej; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – zieleń izolacyjna, zieleń 

urządzona, infrastruktura techniczna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

obiekty małej architektury, chodniki oraz ścieżki rowerowe realizowane zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami KDL1 

strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) Adaptuje się istniejący układ komunikacyjny obejmujący tereny dróg publicznych 

klasy lokalnej; 

5) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego - 12 m z 

przewężeniami, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem literowym 

KDD 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od KDD1 do KDD2: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny dróg publicznych 

klasy dojazdowej; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – zieleń izolacyjna, zieleń 

urządzona, infrastruktura techniczna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

obiekty małej architektury, chodniki oraz ścieżki rowerowe realizowane zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami KDD1, 

KDD2 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
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4) Adaptuje się istniejący układ komunikacyjny obejmujący tereny dróg publicznych 

klasy dojazdowej; 

5) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych 

oznaczonych w planie symbolami:   

a) KDD1 – szerokość zmienna, od 4 m do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) KDD2 – 10m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem literowym 

KDW 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolem od KDW1 do KDW2: 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny dróg wewnętrznych; 

2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – infrastruktura techniczna, 

chodniki oraz ścieżki rowerowe realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami KDW1, 

KDW2 strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w 

ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) Adaptuje się istniejący układ komunikacyjny obejmujący tereny dróg wewnętrznych; 

5) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych 

oznaczonych w planie symbolami: 

a) KDW1 – szerokość zmienna, od 7 m do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) KDW2 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

 

 

4.3. Powiązania ustaleń planu z innymi dokumentami 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Olecko, 

podjętego Uchwałą Nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko 

Wyrys z w/w Studium gminy został zamieszczony na załączniku graficznym do 

niniejszej prognozy. 
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4.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
ustaleń projektu planu 

 

 

W przypadku braku realizacji planu - główne tereny ujęte jako zabudowa zagrodowa, 

mieszkalna jednorodzinna, letniskowa, usług sportu, użytków rolnych, łąk i pastwisk oraz 

tereny zieleni nieurządzonej i tereny leśne pozostaną w stanie obecnym.  

W przypadku pozostawienia sytuacji obecnej możliwe jest wprowadzenie zabudowy 

niezgodnej z zaleceniami polityki przestrzennej gminy lub zablokowanie całkowite rozwoju 

jakiejkolwiek funkcji na omawianym terenie. 

Ponadto w kwestii zagospodarowania terenów nie przewiduje się istotnych zmian 

zachodzących w środowisku. Średniej jakości gleby warunkują utrzymanie rolnictwa jako 

dominującej funkcji terenu, dodatkowo nie obserwuje się silnej presji urbanizacyjnej. Plan 

miejscowy, jako narzędzie racjonalnego gospodarowania przestrzenią służy ochronie 

środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju inwestycyjnego terenów oraz 

zabezpieczeniu interesów publicznych. Wprowadzenie ustaleń projektu planu pozwoli na jak 

najlepsze wykorzystanie tego terenu. 

 

 

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi dokument planistyczny o 

znaczeniu lokalnym, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może wykraczać 

poza granice obszaru nim objętego. Przy formułowaniu ustaleń analizowanego planu miały 

zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

Ochrona środowiska i idea zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w 

dokumentach planistycznych szczebla gminnego. Obliguje do tego zarówno ustawodawstwo 

krajowe, jak i wspólnotowe. Według art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Do ochrony środowiska obligują 

Polskę również ratyfikowane umowy. Do najważniejszych umów międzynarodowych oraz 

dyrektyw Unii Europejskiej należą: 

 W zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro z 1992 r., 

 Konwencję Berneńską o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich 

siedlisk naturalnych z 1979 r., 

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony 

dzikich ptaków, 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony 

naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory. 

 W zakresie ochrony powietrza i klimatu: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio 
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de Janeiro z 1992r., 

 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1997 roku w sprawie oceny i 

zarządzania jakością otaczającego powietrza, 

 Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji 

wykorzystania energii z OZE. 

 W zakresie ochrony wód 

 Dyrektywa Rady 76/464/WEG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie 

zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, 

 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r., 

 Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi 

 Strategia tematyczna w sprawie ochrony gleb 

 W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zasobów kulturowych 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa z 2000 r. ratyfikowana przez Polskę w 

2006 r. 

 W zakresie ochrony ludzi, ich mienia i warunków bytowania 

 Dyrektywa Rady 2000/14/WE z 8 maja 2000 roku w sprawie emisji hałasu, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 

2008 r dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli. 

 Odnośnie procedury oceny oddziaływania na środowisko 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko, 

 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne. 

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu europejskim mają odzwierciedlenie 

w ustawodawstwie polskim. Za jeden z najważniejszych należy uznać ustawę 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, na 

podstawie której sporządzona została niniejsza prognoza. Do innych ustaw należą: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2017 

poz. 519), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2018 poz. 

142), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1566), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. 

2017 poz. 1161). 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnej wagi nabiera aspekt 

ekologiczny w planowaniu przestrzennym ujęty w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 
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2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Plan powinien spełniać wymogi zawarte w tym 

dokumencie tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład 

przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną 

całość. Natomiast w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 nacisk 

położony jest na ideę zrównoważonego rozwoju (ustrojowa zasada zrównoważonego 

rozwoju), którą definiuje się jako integrację działań politycznych, społecznych i 

gospodarczych w układach przestrzennych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Koncepcja przedmiotowa wywodzi się z 

innego dokumentu ustalonego na szczeblu unijnym. Dokumentem tym jest Zrównoważona 

Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej, 

przyjętym na szczycie Rady Europy w czerwcu 2001 r. Jego podstawowe założenia dotyczą 

czterech celów strategicznych rozwiniętych w cele szczegółowe i proponowane kierunki 

działań. Do celów tych należą: 

 ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, 

 wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego; 

 usprawnienie systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią; 

 odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

 

Podsumowując wiodącymi zasadami zagospodarowania przestrzennego winny być 

zrównoważony rozwój oraz ład przestrzenny. Cele ochrony środowiska w przedmiotowym 

projekcie planu miejscowego zostały uwzględnione następująco: 

 

 W zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności 

Analizowany obszar położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior 

Oleckich. W jego granicach zagospodarowanie terenu musi uwzględniać ograniczenia i 

dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych. 

Na terenie objętym projektem planu, nie występują obszary o znaczeniu 

międzynarodowym i wspólnotowym wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. 

 

Projekt planu: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych; 

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego; 

3) tereny podmokłe oraz oczka wodne należy pozostawić w stanie niezmienionym; 

4) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do 

wód powierzchniowych i gruntu; 

5) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na 

jakość wód podziemnych; 

6) zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich oraz kierunku odpływu ze źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) nakazuje się aby zanieczyszczenia i ścieki z przestrzeni szczelnych, 

nieprzepuszczalnych, utwardzonych podczyszczać i odprowadzać w sposób nie 

zagrażający środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) ustala się zasady wynikające z położenia terenów objętych planem w obszarze 

aglomeracji Olecko; 

9) nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie 

technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed 

zanieczyszczaniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) nakazuje się stosowanie niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło nie 

wywierających negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

11) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu: 

a) dla terenów funkcjonalnych oznaczonych  na rysunku planu symbolami 

literowymi: 

 MN  – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 UT – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 R  – jak dla zabudowy zagrodowej; 

 RM  – jak dla zabudowy zagrodowej; 

b) pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie 

akustycznej. 

12) ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny z 

odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z 

uwzględnieniem segregacji odpadów. 

Projekt planu w zakresie ochrony przyrody ustala zasady wynikające z częściowego 

położenia terenów objętych planem w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 

Oleckich, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 W zakresie ochrony powietrza i klimatu 

Projekt planu ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło dla projektowanej zabudowy należy 

realizować indywidualnie: 

- dopuszcza ogrzewanie zabudowy w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię 

elektryczną lub odnawialne źródła energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z 

wyłączeniem wolnostojących elektrowni wiatrowych i wolnostojących paneli 

fotowoltaicznych. 

- zakazuje stosowania paliw do ogrzewania budynków, które spowodowałyby 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

 

 W zakresie ochrony wód 

Projekt planu ustala zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę: 

- ustala, iż zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy należy realizować 

z sieci wodociągowej; 

- ustala zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z sieci wodociągowej na 
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zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

- ustala, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry gwarantujące niezawodne 

zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi 

Projekt panu ustala zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów: 

- ustala się, iż obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków z terenów istniejącej i 

projektowanej zabudowy należy realizować siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków; 

- ustala się obowiązek podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do sieci 

kanalizacji sanitarnej aglomeracji Olecko; 

- ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry gwarantujące 

niezawodne odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy; 

- ustala się, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych, 

nieprzepuszczalnych, utwardzonych należy odprowadzać do otwartej lub zamkniętej 

sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, 

zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi, dopuszcza się dla terenów 

nieutwardzonych indywidualne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w 

sposób nie zagrażający środowisku oraz warunkom gruntowo-wodnym, zgodnie z 

zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

- ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi. 

 

 W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zasobów kulturowych 

 Na analizowanym obszarze nie występują zabytki ani stanowiska archeologiczne. 

 

 W zakresie ochrony ludzi, ich mienia i warunków bytowania 

 Wszystkie rozwiązania przyjęte w planie miejscowym dotyczące poszczególnych 

komponentów wpływają na jakość życia człowieka 

 

Cele ochrony środowiska określane na wszystkich szczeblach, także tych lokalnych 

winny być uwzględniane w projektowanych dokumentach planistycznych. Przyjęte w 

analizowanym projekcie planu formy zagospodarowania są efektem kompromisu społeczno-

gospodarczo-środowiskowego. Projekt planu uwzględnia potrzebę zachowania zasobów 

środowiska jednocześnie umożliwiając inwestowanie w różnych formach. Układ przestrzenny 

poszczególnych terenów funkcjonalnych zapewni zrównoważony rozwój i przyczyni się do 

zachowania powiązań ekologicznych. Reasumując przyjęte rozwiązania w projekcie planu nie 

kolidują z celami ochrony ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym. 
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6. Przewidywane oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko 
 

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na poszczególne 

elementy środowiska, w tym może powodować uciążliwości rozumiane jako wszelkie zjawiska 

wpływające ujemnie (negatywnie) na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub 

pogarszają komfort życia ludzi. Ten dyskomfort, niedogodności czy dysfunkcje środowiska są 

najczęściej wynikiem przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów, 

charakteryzujących stan środowiska 

 
Tabela nr 2. W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane oddziaływania realizacji założeń projektu 
planu. 
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6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w tym gleby 
 

Obszar objęty planem stanowią w większości tereny rolne. W mniejszej części występują 

tereny zagospodarowane i zabudowane oraz tereny dróg. Uprawy polowe występują tu w 

mozaice z łąkami, niewielkimi kompleksami leśnymi, oczkami wodnymi oraz zabudowaniami 

miejscowości ułożonymi przeważnie liniowo wzdłuż dróg. 

Wyznaczone funkcje związane z zabudową na części terenów zachowują istniejący stan 

zagospodarowania, w związku z tym, oddziaływanie nie ulegnie zmianie. Będzie miało 

charakter bezpośredni, długoterminowy, stały i neutralny. 

Na terenach, na których zostanie wprowadzona nowa inwestycja, w wyniku jej realizacji 

i zmiany użytkowania terenu powierzchnia ziemi ulegnie przekształceniu dla potrzeb 

planowanych inwestycji. W wyniku powstania nowego zainwestowania, może nastąpić lokalne 

uszczelnienie podłoża, dodatkowo postawione warunki minimalnej procentowej powierzchni 

biologicznie czynnej redukują wielkości powierzchni nieprzepuszczalnych. 

Oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny. 

W projekcie planu znalazły się również ustalenia, które pozwalają na ograniczenie 

negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji na powierzchnię ziemi. W tym zakresie 

szczególnie istotne są ustalenia dotyczące powierzchni działek budowlanych, 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, minimalnych procentów powierzchni biologicznie czynnych, 

gabarytów i geometrii nowej zabudowy. 

Powyższe zapisy projektu planu pozwalają na zachowanie w granicach przedmiotowego 

obszaru powierzchni biologicznie czynnych zapewniających infiltrację wód powierzchniowych i 

kształtowanie zieleni, towarzyszącej zabudowie. Dodatkowo, aby ograniczyć negatywne skutki 

prac ziemnych powinno się powierzchniową warstwę gleby, zdjętą podczas prac budowlanych, 

powtórnie wykorzystać do np. niwelacji terenów drogowych, zagospodarowania całości terenu 

po zakończeniu budowy. 

W celu zapobiegania możliwościom zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz gleb 

odpadami, zapisy projektu planu ustalają zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

lokalnymi. 

Wyznaczenie w projekcie planu funkcji terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, terenów turystyki, terenów rolniczych, terenów zabudowy zagrodowej, terenów 

lasu oraz terenów wód powierzchniowych stanowi kontynuację dotychczasowego sposobu 

wykorzystania omawianego terenu. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny oraz pozytywny. 

Drogi wyznaczone w projekcie planu to drogi istniejące, zapewniające obsługę 

komunikacyjną, dlatego też jej oddziaływanie nie zmieni się względem obecnego. 

Oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 
 

6.2. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
 

Realizacja zapisów projektu planu nie wpłynie na zasoby naturalne – z posiadanych 

materiałów archiwalnych wynika, że na badanym terenie nie występują udokumentowane 

zasoby naturalne takiej jak kruszywa, złoża ropy, pokłady torfu, itp. 
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6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Na terenie obszaru planu występują zbiorniki wodne oraz rzeka Giżanka. Obszar objęty 

planem znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 32, region 

hydrogeologiczny Środkowej Wisły. 

 Stan ilościowy oraz chemiczny JCWPd nr 32 został oceniony jako średni. W ocenie 

ryzyka osiągnięcie celu środowiskowego (utrzymanie dobrego stanu) może być zagrożone. 

Tereny związane z powyższymi funkcjami są obecnie w mniejszej części 

zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. Wiąże się to z ograniczeniem naturalnej 

infiltracji podłoża na skutek występowania powierzchni utwardzonych. Oddziaływanie jest 

bezpośrednie, długoterminowe, stałe i neutralne. 

Realizacja ustaleń projektu planu na nowych obszarach może spowodować: 

zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i 

okresowe przesuszanie, zwiększy zapotrzebowanie na wodę, wzrost ryzyka przedostawania 

się substancji ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do wód, wzrost liczby 

zrzucanych ścieków. Będą to oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe i chwilowe, 

negatywne. 

Zgodnie z założeniami projektowymi realizacja zapisów planu przewiduje 

zapotrzebowanie w wodę oraz wytwarzanie ścieków (sanitarnych i deszczowych). Przewiduje 

się odprowadzanie ścieków poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast wody 

opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni dróg do otwartej lub zamkniętej 

sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające. 

Ponadto projekt planu zakazuje wprowadzania do gleby substancji, które to mogłyby 

negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych. 

Przeznaczenie w projekcie planu terenów na tereny zieleni urządzonej, czy wód stanowi 

kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu. Zachowany zostanie duży 

udział terenów biologicznie czynnych i utrzymana zdolność infiltracji podłoża. Wody opadowe 

będą przenikać do gruntu zasilając warstwy wodonośne i chroniąc grunt przed nadmiernym 

przesychaniem. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, 

pozytywny. 

Powyższe ustalenia i rozwiązania w wystarczający sposób zminimalizują ryzyko 

wystąpienia negatywnego oddziaływania na stan czystości wód powierzchniowych, 

podziemnych i gruntów. 

Projekt planu nakazuje utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym 

stanie technicznym, umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed 

zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem. W związku z powyższym oddziaływanie 

terenów wód powierzchniowych poprzez wykonywanie konserwacji i bieżącego utrzymania 

rowów melioracyjnych w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód, będzie miało 

charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny. 

Przewidywane ograniczenie infiltracji wód opadowych na fragmentach 

uszczelnionych ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi publiczne oraz drogi 

wewnętrzne nie będzie znaczące dla użytkowania lokalnych zasobów wód podziemnych. 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 
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6.4. Odpady 

Zgodnie z zapisami projektu planu ustala się nakaz gromadzenia i 

zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny z odpowiednimi planami gospodarki 

odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów. 

W granicach terenów funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie planu przewiduje się 

utrzymanie stanu istniejącego lub, w przypadku pojawienia się nowej zabudowy, wzrost ilość 

odpadów charakterystycznych dla danego sektora gospodarczego. 

 

6.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

W Oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, bezpośrednim i stałym 

związanym z ww. terenami zabudowy będzie stosowanie do celów grzewczych: paliw o 

niskiej emisji zanieczyszczeń oraz odnawialnych źródeł energii, co zmniejszy ilość 

zanieczyszczeń w atmosferze. Ponadto projekt planu zakazuje stosowania paliw 

wysokoemisyjnych. 

Na terenach przewidzianych do nowo projektowanej zabudowy w czasie 

wykonywania prac budowlanych może wystąpić okresowe pylenie oraz emisja 

zanieczyszczeń gazowych pochodzących z maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości 

te mogą występować krótkookresowo w skali lokalnej i będą ograniczone do terenów 

prowadzonych prac budowlanych. 

Oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, długoterminowym i chwilowym terenów 

zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej będzie okresowy wzmożony ruch samochodowy 

do miejsca i z miejsca w/w zabudowy. 

Przeznaczenie analizowanego obszaru na tereny rolne, tereny lasów oraz wód 

otwartych stanowi kontynuację dotychczasowego użytkowania. Utrzymanie 

dotychczasowego sposobu przeznaczenia terenu będzie sprzyjało zachowaniu 

korzystnego topoklimatu. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, pozytywny. 

Prowadzenie działalności rolniczej na terenach rolnych może wiązać się z 

wystąpieniem okresowych uciążliwości związanych z emisją odorów. Biorąc pod uwagę to, 

że wyznaczone w projekcie planu tereny funkcjonalne stanowią kontynuację i uzupełnienie 

już istniejącego zagospodarowania należy wnioskować, iż potencjalne oddziaływanie  

produkcji rolniczej na terenach rolnych nie ulegnie zmianie. Projekt planu nie wyznacza 

bowiem nowych terenów rolnych ani terenów przeznaczonych pod intensywną produkcję 

rolniczą w tym hodowlę zwierząt i roślin na dużą skalę, gdzie należało by w projekcie planu 

określać „DJP” – duże jednostki przeliczeniowe. 

Budowa dróg utwardzonych może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia 

natężenia ruchu samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję hałasu oraz 

zanieczyszczeń do atmosfery. Jednakże biorąc pod uwagę, iż drogi, przeznaczone są do 

obsługi niewielkiego ruchu zmiany będą nieznaczne. Oddziaływania będą  miały charakter 

bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, negatywny. 

6.6. Klimat akustyczny 

Projekt planu ustala obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu 

zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na 
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rysunku planu symbolami: 

 
 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 UT – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

 R – jak dla zabudowy zagrodowej; 

 RM – jak dla zabudowy zagrodowej. 

 

 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112)). 

 
 
 

 
Lp. 

 
 
 

 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 
przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po 

sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

 

1 

a) Strefa ochronna "A" 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza 

miastem 

 
50 

 
45 

 
45 

 
40 

 
 
 
 

 
2 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali 

w miastach 

 
 
 

61 

 
 
 

56 

 
 
 

50 

 
 
 

40 

 
 
 
 

 
3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo- 

usługowe 

 
 
 

65 

 
 
 

56 

 
 
 

55 

 
 
 

45 

 

4 

Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców3) 

 
68 

 
60 

 
55 

 
45 

Objaśnienia: 
1) 

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 

kolei linowych. 
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2) 
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)    

Strefa   śródmiejska   miast   powyżej   100   tys.   mieszkańców   to   teren   zwartej   zabudowy   mieszkaniowej    z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o 

liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje  się  ona  

zwartą  zabudową  mieszkaniową  z  koncentracją  obiektów  administracyjnych,  handlowych i usługowych. 

Oddziaływanie negatywne, krótkoterminowe może wystąpić na etapie prac 

budowlanych i związane będzie z uciążliwościami emitowanymi przez pracujące maszyny, tj. 

głównie z hałasem i obniżeniem jakości krajobrazu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że 

oddziaływanie akustyczne na środowisko występujące okresowo w trakcie prac budowlanych 

nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. 

Projekt planu ustala dopuszczalne poziomy hałasu na terenach projektowanych 

funkcji. W związku z tym przewidywane zagospodarowanie terenu związane z zabudową w 

trakcie jej normalnej eksploatacji nie powinno generować uciążliwości dla ludzi. 

Przeznaczenie analizowanego obszaru na tereny rolne, tereny lasów oraz wód 

otwartych stanowi kontynuację dotychczasowego użytkowania. Praca maszyn rolniczych na 

terenach rolnych wiąże się z generowaniem hałasu, jednakże są to prace okresowe. 

Budowa dróg utwardzonych może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia 

natężenia ruchu samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję hałasu. 

Jednakże biorąc pod uwagę, iż drogi, przeznaczone są do obsługi niewielkiego ruchu zmiany 

będą nieznaczne. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, 

chwilowy, negatywny. 

Źródłem uciążliwości związanym z emisją hałasu może być istniejąca linia i 

urządzenia elektroenergetyczne. Jednak hałas, generowany przez ww. linię i urządzenia jest 

stosunkowo niewielki. Projekt planu przewiduje wyznaczenie specjalnych stref 

ograniczonego zagospodarowania dzięki czemu nowoprojektowana zabudowa lokalizowana 

będzie poza oddziaływaniem ww. uciążliwości. 

 

6.7. Oddziaływanie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

Pole elektromagnetyczne – zgodnie z art. 3 pkt 18) ustawy Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), ilekroć 

w tej ustawie jest mowa o polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 

GHz; szczególny stan materii, charakteryzujący wszelkie oddziaływania pomiędzy 

ładunkami elektrycznymi, prądami elektrycznymi i dipolami magnetycznymi równocześnie 

za pośrednictwem pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne 

opisują takie wielkości fizyczne jak np. gęstość mocy pola, podawana w watach na metr 

kwadratowy (W/m2), natężenie składowej elektrycznej pola, podawane w woltach na  metr 

(V/m), natężenie składowej magnetycznej pola, podawane w amperach na metr (A/m). 

Wyróżniamy dwa rodzaje źródeł pola elektromagnetycznego występującego w 

środowisku: 

 naturalne, obejmujące naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery, 

 sztuczne. 
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Szczególnie powszechne są sztuczne źródła pola elektromagnetycznego o 

częstotliwości 50 Hz- głównie urządzenia elektryczne. Specyfika pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego 

przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole 

magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje 

wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. 

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich 

częstotliwości należą przede wszystkim radiowo-telewizyjne stacje nadawcze, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze  wojskowym 

oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto istotnym 

źródłem pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym 

stacje fal długich i nadajniki CB. 

 
Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003.192.1883) określa: 

 

Tabela 4. Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową: 

Parametr fizyczny/zakres 

częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

 

Składowa elektryczna 

 
Składowa 

magnetyczna 

 

Gęstość mocy 

1 2 3 4 

50Hz 1kV/m 60A/m - 

Objaśnienia: 
a) 50Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej; 
b) Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie 

pół elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych 

 
Tabela 5. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności: 

Parametr fizyczny/zakres 

częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

 

Składowa elektryczna 

 
Składowa 

magnetyczna 

 

Gęstość mocy 

1 2 3 4 

0Hz 10 kV/m 2 500 A/m 
 

od 0 Hz do 0,5 Hz - 2 500 A/m 
 

od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m 
 

od 0,05 kHz do 1kHz - 3/fA/m 
 

od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3/Am 
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od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - 
 

od 300 MHz do 300GHz 7 V/m - 0,1W/m2 

Objaśnienia: 
Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych odpowiadają: 

1. wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz, podanym z 

dokładnością do jednego miejsca znaczącego, 

2. wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3MHz do 300 MHz, podanym z dokładnością 

do jednego miejsca znaczącego, 

3. Wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300GHz lub 

wartościom skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z 

dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku, 

4. F – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1, 
5. 50Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 

 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci elektroenergetyczne średniego 

napięcia. Dla tego typu inwestycji oraz stacji bazowych telefonii komórkowej itp. urządzeń, 

które to mogłyby być źródłem emisji fal elektromagnetycznych o natężeniu szkodliwym dla 

człowieka wskazano postępowanie zgodnie z zaleceniami właścicieli w/w urządzeń i 

instalacji tj. zachowywanie normatywnych odległości w stosunku do lokowania wszelkiego 

typu infrastruktury na terenie której przebywać będą ludzie. 

Projekt planu przewiduje wyznaczenie specjalnych stref ograniczonego 

zagospodarowania dzięki czemu nowoprojektowana zabudowa lokalizowana będzie poza 

oddziaływaniem ww. uciążliwości. 

 

6.8. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność 
biologiczną 

Oddziaływanie na etapie realizacji ustaleń planu będzie sprowadzało się do 

miejscowego usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z istniejącą roślinnością. W związku z 

tym, że aktualny stan roślinności nie przedstawia szczególnych walorów przyrodniczych, 

przekształcenie stanu zieleni nie będzie istotnym oddziaływaniem na środowisko. Ponadto 

na terenach objętych planem wyznacza się minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej, co warunkuje zagospodarowanie terenu zielenią. 

W celu umożliwienia migracji drobnych zwierząt (szczególnie płazów) w 

ogrodzeniach należy zastosować otwory wykonane w podmurówce przy powierzchni  

terenu.  Dodatkowo  należy  zapewnić  prześwit  pomiędzy  podmurówką,   a elementami 

ażurowymi, gdy wysokość podmurówki przekracza 10 cm. Należy zakazać stosowania 

ogrodzeń pełnych. 

Na etapie realizacji zapisów projektu mpzp możliwa jest migracja niektórych 

gatunków zwierząt z terenów objętych pracami budowlanymi. Takiej reakcji można 

oczekiwać ze względu na uciążliwości związane z funkcjonowaniem sprzętu budowanego 

(hałas, drgania spaliny, nasilona obecność ludzi). Można przewidywać, że migracja ta 

będzie czasowa i nastąpi na tereny sąsiednie. Jednakże, ze względu na to, iż dla 

obserwowanej fauny, w szczególności ptaków, poziom antropopresji stanowi czynnik tła, 

przewiduje się, iż z pewnością znaczna część z obecnych tu ptaków będzie 

wykorzystywała opisywany teren jak dotychczas, także w trakcie realizacji założeń projektu 

planu. Jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne tożsame siedliska, które 
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mogą być wykorzystywane przez te ptaki jako teren żerowania (tereny rolne, enklawy 

śródpolne, oczka wodne), w związku z czym nie przewiduje się by realizacja założeń 

projektu planu znacząco oddziaływała na populacje ptaków opisywanego terenu. 

Znacząca odległość od terenów NATURA 2000 zapewni ich integralność - projekt planu 

nie niesie z sobą zagrożeń dla w/w obszarów chronionych. 

Utrzymanie terenów zieleni naturalnej i lasów w dotychczasowym użytkowaniu 

będzie miało bezpośredni, długoterminowy, stały i pozytywny wpływ na szatę roślinną, 

świat zwierzęcy i różnorodność biologiczną. Dzięki różnorodności siedlisk obszary te maja 

największą różnorodność gatunków fauny i zapewniają jej przestrzeń życiową. Stanowią 

również element systemu przyrodniczego gminy. 

Oddziaływanie związane z terenami komunikacyjnymi oraz z terenami infrastruktury 

technicznej będzie miało bardzo niewielki wpływ na szatę roślinną, świat zwierzęcy i 

różnorodność biologiczną. W wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo 

szata roślinna, która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu 

budowlanego. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię objętą tego rodzaju 

przeznaczeniem, oddziaływanie to będzie miało niewielki zasięg i siłę. Oddziaływania będą 

miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.9. Oddziaływanie na krajobraz 

Na terenach zainwestowanych nie zmieni się charakter oddziaływań. Przy 

wprowadzeniu nowo projektowanej zabudowy projekt planu ustala m.in. zastosowanie  do 

budowy budynków materiałów tradycyjnych takich jak cegła, kamień, drewno, nakaz 

stosowania tynków o wyglądzie tynków tradycyjnych oraz stonowane i pastelowe barwy 

elewacji sprzyjają zachowaniu harmonii w krajobrazie. Będzie to oddziaływanie 

bezpośrednie, długotrwałe, stałe i pozytywne. 

Ponadto podczas realizacji założeń projektu planu początkowo może wprawdzie 

ucierpieć estetyka przedmiotowego terenu (oddziaływania niekorzystne krótkoterminowe, 

chwilowe), co będzie związane z procesami budowlanymi. Na etapie funkcjonowania 

zabudowy, projektowane budynki swym charakterem i kubaturą nie powinny jednak 

odbiegać od zabudowy sąsiednich terenów. 

Pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i stałe będzie związane  z 

utrzymaniem lasów i wód w dotychczasowym zagospodarowaniu, co bardzo korzystnie 

wpływa na krajobraz obszaru opracowania. Mozaika terenów rolnych, terenów 

zadrzewionych, oraz oczek śródpolnych wpłynie na poprawę wizualną krajobraz. 

W projekcie planu uwzględniono obszary obejmujące tereny komunikacyjne oraz 

tereny infrastruktury technicznej związane z elektroenergetyką. Oddziaływania będą miały 

charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.10. Oddziaływania na zabytki i dobra materialne 
W granicach terenu opracowania nie występują zabytki oraz stanowiska 

archeologiczne ujęte w gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu ustaleń projektu 
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planu na ww. zabytki.  

 

6.11. Oddziaływania na życie i zdrowie ludzi 

Oddziaływanie negatywne, krótkoterminowe może wystąpić na etapie prac 

budowlanych i związane będzie z uciążliwościami emitowanymi przez pracujące maszyny, 

tj. głównie z hałasem i obniżeniem jakości krajobrazu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że 

oddziaływanie akustyczne na środowisko występujące okresowo w trakcie prac 

budowlanych nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. 

Projekt planu ustala dopuszczalne poziomy hałasu na terenach nowo 

projektowanych funkcji. W związku z tym przewidywane zagospodarowanie terenu 

związane z zabudową w trakcie jej normalnej eksploatacji nie powinno generować 

uciążliwości dla ludzi. 

W kwestii oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, uciążliwości związanych z 

istniejącą linią średniego napięcia, wyznaczona została, w projekcie planu, specjalna strefa 

ograniczonego zagospodarowania dzięki czemu ewentualna, przyszła zabudowa 

lokalizowana będzie poza oddziaływaniem ww. uciążliwości. 

W kwestii uciążliwości związanych z emisją odorów pochodzących z produkcji 

rolniczej, należy zauważyć, iż projekt planu nie wprowadza separacji przestrzennej 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od terenów rolnych. Wiąże się to  z 

faktem, iż realizacja zapisów planu nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania 

gruntów - sąsiedztwo terenów mieszkaniowych, obecnie w znacznym odsetku 

zabudowanych, i rolnych będzie kontynuowane jak dotychczas. Zasadniczym celem 

zmiany planu jest uzupełnienie już istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz letniskowej zlokalizowanej jedynie wzdłuż drogi powiatowej na terenie opracowania. 

Dlatego też sąsiedztwo w/w terenów i ich wzajemne oddziaływanie nie zmieni się. 

Podtrzymanie funkcji terenów rolnych, terenów lasów, zieleni naturalnej oraz tereny 

wód zachowuje wartości przyrodnicze terenów otwartych co wpływa pozytywnie na życie i 

zdrowie ludzi. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, 

pozytywny. 

W     bezpośrednim    sąsiedztwie    dróg    nastąpi    wzrost    natężenia    hałasu   i 
zanieczyszczenie powietrza, Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 
długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.12. Oddziaływanie na obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

Cały obszar planu, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Głównym celem ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu (OCHK), są tereny chronione 

ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe 

ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem lub pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych. 

Projekt planu zawiera stosowną informację o położeniu terenu w granicach OCHK, 

jak również ustalenia, iż wszelkie działania w granicach ww. formy ochrony przyrody należy 

prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi OCHKu. 
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Ponadto projekt planu dla terenów zieleni nakazuje obecne użytkowanie terenu, a 

także zakazuje lokalizacji obiektów budowlanych. 

Teren badań położony jest poza obszarami NATURA 2000, nie generuje zagrożeń 

dla przedmiotów ochrony obszarów NATURA 2000 i nie stanowi ingerencji  

w ten obszar. 

 
 

7. Ocena stanu środowiska 
 

Na obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć, 

które na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do kategorii 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zmienione 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 

poz. 71 z dnia 18.01.2016). Ponadto na terenie objętym planem dopuszcza się rozwój 

funkcji zadanych, w projekcie planu, a wszelkie ewentualne uciążliwości powstające w 

wyniku realizacji planowanego zagospodarowania terenów nie powinny wykraczać poza 

granice nieruchomości inwestora. 

Przy zachowaniu wszystkich ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie oraz 

uwarunkowań wynikających z obowiązującego prawa nie przewiduje się wystąpienia 

znaczących oddziaływań, rozumianych jako przekroczenia określonych prawem 

standardów jakości środowiska, istotnego zagrożenia dla liczebności  

i bioróżnorodności gatunków, generalnie istotnych barier dla migracji gatunków 

kluczowych i chronionych, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych. 

Nie zachodzą również przesłanki wystąpienia znaczącego negatywnego 

oddziaływania na najbliższe obszary chronione w tym obszary Natura 2000. 

Szczegółowy opis i wpływ projektowanego dokumentu na poszczególne elementy 

środowiska został zaprezentowany w rozdziale 6. prognozy. 

 

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w miejscowym 

planie 

 
Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań 

alternatywnych w stosunku do przewidywanych w projekcie dokumentu – rozwiązań, które 

pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali uciążliwości i oddziaływań na 

różne aspekty środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby wówczas z punktu 

widzenia oddziaływania na środowisko bardziej efektywna – zostałaby osiągnięta przy 

niższych kosztach). 

Jedynym rozważnym rozwiązaniem alternatywnym, dotyczącym przyszłego 

zagospodarowania, byłoby zaniechanie podejmowania jakichkolwiek działań,  tzw. wariant 

zerowy. Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynęłoby na środowisko – 

pozostałoby ono w stanie obecnym. W czasie mogłoby ulegać stopniowemu pogorszeniu, 

a brak możliwości rozbudowy kierowałby w kierunku ewentualnej zabudowy w sposób 
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niekontrolowany co miałoby znacznie większe negatywne skutki niż zaproponowane w 

projekcie planu rozwiązania zagospodarowania omawianego obszaru. Tak więc biorąc 

powyższe pod uwagę wariant zerowy jako blokujący możliwość rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy nie został wzięty pod uwagę. 

 
 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektu miejscowego. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa cele, które zakładają 

zapobieganie, ograniczenie lub niedopuszczanie do negatywnego wpływu inwestycji na 

środowisko. Proponowane rozwiązania przedstawione w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego prowadzą do łagodzenia i likwidacji negatywnych 

wpływów na środowisko przyrodnicze. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego plan wprowadza 

następujące zasady: 

1. W wskazanych obszarach położonych w granicach Obszarów Chronionego Krajobrazu. 

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych; 

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego; 

 tereny podmokłe oraz oczka wodne należy pozostawić w stanie niezmienionym; 

 zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do 

wód powierzchniowych i gruntu; 

 zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na 

jakość wód podziemnych; 

 zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich oraz kierunku odpływu ze źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 nakazuje się aby zanieczyszczenia i ścieki z przestrzeni szczelnych, 

nieprzepuszczalnych, utwardzonych podczyszczać i odprowadzać w sposób nie 

zagrażający środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 ustala się zasady wynikające z położenia terenów objętych planem w obszarze 

aglomeracji Olecko; 

 nakazuje się stosowanie niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło nie 

wywierających negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

 ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu; 

 ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowywania odpadów w sposób zgodny z 

odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z 

uwzględnieniem segregacji odpadów. 
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Realizacja ustaleń projektu planu nie stwarza zagrożenia dla form ochrony przyrody 

w jego otoczeniu, a w szczególności: 

 nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt chronionych w sieci obszarów Natura 2000 

 nie wpłynie na spójność obszarów Natura 2000 

W związku z powyższym realizacja planu (rodzaj proponowanego zainwestowania) 

nie niesie specjalnych zagrożeń dla środowiska. Jednakże sposób ich realizacji wymaga 

wprowadzenia pewnych ograniczeń i zakazów w celu minimalizacji zagrożeń negatywnych 

oddziaływań: 

 na etapie realizacji zainwestowania wykonywane działania nie mogą naruszać 

zakazów obowiązujący na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu, tj. 

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką  

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2017.519); 

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-

osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- 

błotnych; 

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 
 na etapie wznoszenia zainwestowania istotnym zagrożeniem będzie nadmierny  hałas 

związany ze wznoszeniem zabudowy, utwardzaniem nawierzchni dróg itp. Nastąpi 

również ubytek szaty roślinnej związanej z realizacją zapisów planu. W związku z 

powyższym na etapie inwestycyjnym należy zastosować technologie ograniczające w 

sposób maksymalny hałas. 
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 podczas realizacji przedsięwzięć należy działać zgodnie z ogólno przyjętymi zasadami 

minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Dotyczy 

to takich aspektów jak hałdowanie gruntów w celu ponownego wykorzystania itp. 

 
Zastosowanie    się    do     wszystkich     ustaleń     projektowanego     dokumentu 

i powyższych wytycznych powinno znacznie ograniczyć lub nawet wykluczyć część 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

10. Przewidywane  metody  analiz   skutków   realizacji postanowień    

projektowanego    dokumentu    oraz     częstotliwość  jej 

przeprowadzania. 

 
W ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywanej 

zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.), winien być prowadzony 

monitoring skutków realizacji ustaleń Planu. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno 

zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w projekcie Planu, jak również 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 

Dla właściwego zrealizowania planowanego przedsięwzięcia, wskazany byłby 

monitoring dotyczący m.in.: sposobu realizacji zainwestowania, stanu realizacji inwestycji 

sanitarnych, pomiary stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, pomiaru 

oddziaływania akustycznego nowopowstałej zabudowy. 

Za monitoring jakości środowiska przyrodniczego w województwie warmińsko - 

mazurskim odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie 

(WIOŚ). Celem państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) jest wspomaganie działań 

na rzecz ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad 

zrównoważonego rozwoju poprzez systematyczne informowanie organów administracji i 

społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych 

standardów, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych 

zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy 

emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 

 
W ramach PMŚ prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, gospodarki 

odpadami, gleb. Do instytucji, które wspomagają monitoring stanu  środowiska 

przyrodniczego oraz mogą wyeliminować niekorzystne oddziaływania na terenie powiatu 

oleckiego jest m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olecku. W związku 

z powyższym monitoring realizacji planu należy wykonywać, a jego wyniki zamieszczać w 

corocznych sprawozdaniach - szczególny nacisk należy położyć na kontrolę stanu 

jakościowego powietrza oraz stanu natężenia hałasu generowanego przez instalacje 

intensywnej produkcji rolnej. 
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11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko. 

 
Omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do lokalnych. Podczas realizacji założeń 

planu nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko - lokalizacja projektu 

planu w odległości ponad 100 km od granic RP. 

 
12. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 
Podczas sporządzania prognozy nie napotkano na szczególne problemy przy 

analizie projektowanych zamierzeń. W przypadku pozostałych funkcji wyznaczonych w 

projekcie planu - analizowane zainwestowanie jest powszechnie występującym i typowym 

przedsięwzięciem małej skali. Wobec tego określenie jego wpływu na środowisko nie 

napotkało na szczególne trudności. 

 

 

13. Wnioski 

 
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego należy sprecyzować, 

umieścić lub rozwinąć zagadnienia mające na celu zapobieganie, ograniczenia lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych skutków oddziaływań przyszłego użytkowania 

terenu. Wytyczne dotyczące zakresu zmian umieszczono w prognozie – rozdział 9. 

Wyniki wykonywanych prac kontrolnych (monitoringu) powinny wskazywać na 

niskie oddziaływania na środowisko naturalne. W przypadku wykazania negatywnego 

znaczącego oddziaływania wskazać działania zapobiegawcze lub rozważyć możliwość 

wstrzymania dalszych działań inwestycyjnych. 
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14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny 

do przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Obowiązek 

opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zasadniczym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza 

obecnego stanu środowiska oraz wskazanie potencjalnego oddziaływania realizacji 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko 

przyrodnicze, przy uwzględnieniu jego poszczególnych komponentów, w tym: powierzchni 

ziemi, warunków wodnych, różnorodności biologicznej, krajobrazu, szaty roślinnej i 

zwierząt, powietrza. 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla potrzeb 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki. 

Projekt planu skład się z części tekstowej – projektu uchwały oraz z załącznika 

graficznego. 

Projekt planu na omawianym terenie wyznacza następujące przeznaczenie terenu:  

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) US – teren sportu i rekreacji; 

3) UT – tereny turystyki; 

4)  R – tereny rolnicze; 

5) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

6)  ZN – tereny zieleni naturalnej; 

7)  ZL – tereny lasu; 

8)  WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

9)  KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej; 

10)  KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

11)  KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
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W niniejszej prognozie dokonano analizy poszczególnych komponentów 

środowiska i ich ocenę przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań. Omawiany teren 

położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich. 

Projektowane zagospodarowanie terenu obwarowane jest działaniami minimalizującymi 

negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Ponadto plan spełnia uwarunkowania 

wynikające z dążenia do zapewnienia właściwych standardów środowiskowych w zakresie 

ochrony zdrowia.  

Podczas realizacji założeń planu nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na 

środowisko. 

Wykazano, że realizacja zainwestowania wiąże się z oddziaływaniem na obszar 

badań. W celu minimalizacji negatywnych skutków realizacji zapisów  planu wprowadzono 

zalecenia i nakazy. 

W ujęciu końcowym wykazano, że realizacja zapisów planu po uwzględnieniu 

nakazów i zaleceń zawartych w prognozie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

obszary cenne przyrodniczo oraz nie spowoduje znaczącego wzrostu zagrożenia 

środowiska w granicach planu i poza nim. 

 
15. Wykaz materiałów źródłowych 

 
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Dobki. 

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030); 

3. Dane Urzędu Miejskiego w Olecku; 

4. Centralna Baza Danych Geologicznych; http://bazagis.pgi.gov.pl/; 

5. Dane Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego, http://igs.pgi.gov.pl/; 

6. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Olecko, 

7. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/; 

8. Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego  z  lat 

2009 - 2014, Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011.25.133) 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014.1713) 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016.2183) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014.1409) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014.1408) 

http://bazagis.pgi.gov.pl/%3B
http://igs.pgi.gov.pl/%3B
http://stat.gov.pl/%3B
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14. Ptaki. Przewodnik Collinsa, 2010 r. 

15. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Władysław 

Matuszkiewicz PWN, Warszawa 2001 r., 

16. Potencjalna   roślinność   naturalna    Polski.    Mapa    poglądowa    w    skali  1: 

300 000, arkusz 1 Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Chełmińsko - 

Dobrzyńskie, PAN, W. Matuszkiewicz i inni, Warszawa 1995 r., 

17. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w 

Polsce. Zakład Badań Ssaków PAN, W. Jędrzejewski i inni, Białowieża 2012r. 

18. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Łucjan Rutkowski, 

PWN, Warszawa 2008 r., 

19. Rośliny lasu liściastego, Tadeusz Traczyk, WSiP, Warszawa 1959 r., 

20. Atlas roślin, R. Krzyściak-Kosińska, M. Kosiński, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 

2007 r., 

21. DIETZ C., HELVERSEN O., NILL D.,2007. Nietoperze Europy i Afryki Północno 

Zachodniej. Multico, Warszawa, 2009. 

22. Płazy i gady Polski, A. Herczek, J. Gorczyca, Wyd. Kubajak, 2004 r., 

23. Atlas ptaków,  część  I  i  II,  Marcin  Karetta,  wyd.  Pascal,  Bielsko-Biała,  

2010 r., 

24. Ptaki Polski, część 1 i 2, Andrzej G. Kruszewicz, MULTICO Oficyna 

Wydawnicza, Warszawa 2005, 2006, 2007, 

25. Regionalizacja geobotaniczna Polski - Jan Marek Matuszkiewicz, IGiPZ PAN 

Warszawa, 2008 r., 

26. Geografia Regionalna Polski [J. Kondracki PWN 2013] 

27. Ostoje ptaków w Polsce - wyd. OTOP 

28. Polskie Normy: PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1 oraz 

PN-EN-50423-1 

29. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401) 

30. Strona Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu 

31. Mapy Hydrogeologiczne, Szczegółowe Geologiczne, Geośrodowiskowe Polski  

32. Mapy Glebowe w skali 1 : 5 000 

33. Witryny internetowe: 

o http://geoportal.gov.pl/; 

o http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/; 

o http://warszawa.rdos.gov.pl/; 

o https://pl.wikipedia.org. 

o http://mapa.korytarze.pl/ 
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Spis załączników tekstowych: 

3. Kopia uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (zał. tekst 1) 

4. Kopia uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olecku (zał. tekst 2) 

 
Spis załączników graficznych: 

1. Mapa struktur funkcjonalno-przestrzennych projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (zał. graf. nr 1). 

2. Mapa obrazująca strukturę ekofizjograficzną obszaru badań (zał. graf. nr 2). 
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