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1. PODSTAWY PRAWNE, CEL I ZAKRES PROGNOZY I INFORMACJE O METODACH 
ZASTOSOWANYCH PRZY JEJ SPORZĄDZANIU 

1.1. Podstawa prawna opracowania, cel sporządzenia prognozy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo. Projekt zmiany planu opracował 
zespół projektowy Biura Urbanistycznego „PPP” sp. z o.o. w Gdańsku.  
 
Podstawą sporządzenia zmiany planu jest Uchwała Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo  
Granice obszaru objętego planem stanowią granice działki ewidencyjnej nr 158 położonej w obrębie ewidencyjnym 
Ząbrowo, gmina Stare Pole. Powierzchnia tego terenu wynosi około 0,50 ha. 

Schemat. Lokalizacja terenu opracowania 

 
 
Podstawę prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowej zmiany planu stanowi 
art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081). 
Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 
Celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem zmian planu jest poszukiwanie i wskazanie możliwości 
rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla środowiska i zdrowia ludzi, poprzez: 

 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponenty 
środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych  
w ustaleniach projektu planu, 

 dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem eliminacji rozwiązań i ustaleń 
niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców, 

 poinformowanie podmiotów planu, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu o skutkach 
wpływu ustaleń planu dla środowiska przyrodniczego. 

Prognoza składa się z części tekstowej oraz części graficznej – załącznika graficznego do prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany miejscowego planu. 
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1.2. Zakres merytoryczny prognozy 

Zakres niniejszej Prognozy został podyktowany wymaganiami ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081) oraz ustaleniami Wójta, który pismem znak: RGR.6822.2.2018 
z dn. 04.09.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o ustalenie stopnia szczegółowości informacji zawartych 
w Prognozie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem nr RDOŚ-Gd-WZP.411.11.2.2018.MP.1 
z dnia 18 września 2018 r. uzgodnił przedłożony zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 
w Prognozie.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem nr SE.NS.80.4460.21.2018.EK 
z dnia 11 września 2018 r. uzgodnił przedłożony zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 
w Prognozie. 
 

1.3. Zastosowane metody przy sporządzaniu prognozy, wykorzystane materiały 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 r., obejmującego 
północno-wschodnią część wsi Ząbrowo, jest dokumentem sporządzanym w ramach procedury postępowania 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prognoza w/w zawiera informacje 
zgodne z art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 
poz. 2081). 
Przy sporządzeniu prognozy zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. Materiały źródłowe do prognozy 
posłużyły do określenia i zanalizowania stanu istniejącego. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono 
inwentaryzację terenu. Ponadto zgromadzono i przeanalizowano materiały źródłowe dotyczące informacji o stanie 
środowiska naturalnego. 
W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu 
do istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. W oparciu o dostępną wiedzę skoncentrowano się na 
szczegółowym przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń zmiany planu (zapisów w planie oraz treści 
rysunku) na środowisko. Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 r., 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu. Projekt zmiany planu składa się z ustaleń do planu oraz załącznika 
graficznego w skali 1:1000. 
Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, 
Sporządzony w Biurze Urbanistycznym PPP sp. z o.o., 2018 rok; 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, Sporządzony w Biurze Urbanistycznym PPP sp. z o.o., 2018 rok; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole, 2010; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, gmina Stare Pole; Pracownia Studiów 
Architektonicznych i Planowania Przestrzennego – Elbląg 2009 r, 

 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r., Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2018; 

 Kondracki J., 2000, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa; 

 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w roku 2016, WIOŚ w Gdańsku; 

 Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017, WIOŚ w Gdańsku, 

 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, Państwowy Instytut Geologiczny PIG, ark. 93 – 
Malbork; 

 Akty prawne wymienione w treści opracowania. 
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Projekt zmiany planu poprzedzony został na etapie prac studialnych rozpoznaniem uwarunkowań przyrodniczych  
w opracowaniu ekofizjograficznym obejmującym teren opracowania projektu zmiany miejscowego planu. Stanowiły 
one podstawę merytoryczną konstruowania prognozy oddziaływania na środowisko. 
Powyżej wymienione opracowania, dokumenty i publikacje są źródłem współczesnej wiedzy dotyczącej zasobów 
i zagrożeń środowiska dotyczącej obszaru, dla którego sporządzany jest projekt zmiany planu. Informacje tam 
zawarte zostały uwzględnione w niniejszej „Prognozie …”.     
 

1.4. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi  

Europejska Konwencja Krajobrazowa - Florencja 2000, w myśl której: 

 krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek  

 jego ochrona, a także gospodarka i planowanie, niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka,  

 jakość i różnorodność krajobrazów europejskich stanowi wspólny zasób, 

 ważna jest współpraca na rzecz ochrony gospodarki i planowania. 
Należy stwierdzić, że Plan kształtowany jest na wnioski społeczeństwa, a jego celem jest umożliwienie rozbudowy 
istniejącego zakładuj, biorąc również pod uwagę ochronę istniejącej bioróżnorodności i krajobrazu. 
 
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2014-
2020 – który jest przełożeniem Konwencji o różnorodności biologicznej przyjętej w Rio de Janeiro w 1992 r. Zmiana 
planu miejscowego ustalając m.in. nowe wskaźniki powierzchni zabudowy nadal chroni różnorodność biologiczną. 
 
Europejska Konwencja Krajobrazowa 
Według treści dokumentu, „celami niniejszej konwencji są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania 
krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu”. 
Ustalenia zawarte w projekcie zmiany planu mogą wpływać w sposób znikomy na walory krajobrazowe gminy Stare 
Pole. 
 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 
„Głównym celem Planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu.  W dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań 
adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: 
gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka 
przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. 
Działania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane poprzez realizację 
polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój technologii. Obejmują one zarówno przedsięwzięcia techniczne, takie 
jak np. budowa niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, 
np. w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami” 
(źródło: https://bip.mos.gov.pl).  
W granicach opracowania istnieje zabudowa związana z funkcjonowaniem istniejącego zakładu. Projekt zmiany 
planu zwiększa wskaźnik powierzchni zabudowy w celu rozbudowy zakładu. Wprowadzenie nowych terenów nie 
powinno skutkować ingerencją w zmiany klimatu. 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole przyjęte uchwałą Rady 
Gminy Stare Pole Nr XXXVI/254/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r., dla obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu 
do sporządzania zmiany planu określa kierunki zagospodarowania przestrzennego jako tereny o dominującej funkcji 
gospodarczej. Ponadto teren znajduje się w: 

 strefie E – Strefa ekologiczna, 

 podstrefie E2 – Podstrefa dolesień, 

 strefie chronionego krajobrazu kulturowego. 
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Schemat. Wyrys ze SUiKZP gminy Stare Pole 
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2. ZASADNICZE ROZWIĄZANIA PRZYJETE W PLANIE 

A. Przeznaczenie terenów 
W planie wyznacza się teren B.1PU o powierzchni 0,5 ha - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz zabudowy usługowej: 

a) dopuszcza się zabudowę usługową, z wyłączeniem możliwości lokalizowania obiektu handlowego 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
b) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącą podstawowemu przeznaczeniu terenu; 
c) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej; 
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń, instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 
z wyjątkiem energii wiatru, o mocy nieprzekraczającej100 kW; 

B. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu 
a) należy wprowadzać zadrzewienia o funkcji izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż południowej granicy terenu- 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
b) należy wprowadzać zieleń o funkcji izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy terenu- zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu; 

C. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
a) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem na wschodniej granicy terenu objętego zmianą planu 
obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
b) w zakresie ochrony powietrza wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących ponadnormatywną emisję 
zanieczyszczeń do powietrza; 
c) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 

- obowiązuje zakaz zagospodarowania terenu w sposób mogący mieć szkodliwy wpływ na zasoby wód 
podziemnych lub w sposób mogący spowodować spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
lub do gruntu, 
- w celu ochrony stosunków wodnych obowiązuje zachowanie istniejącej struktury obiegu wody, w tym 
w szczególności zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki, 
- wyklucza się zagospodarowanie mogące spowodować spływ zanieczyszczeń do rowu melioracji, biegnącego 
wzdłuż wschodniej granicy terenu; 

D. Ochrona zabytków 
a) cały obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach wyznaczonej w planie strefy ochrony 
konserwatorskiej układu ruralistycznego Ząbrowa, obejmującego cały obszar zabudowy wsi. W strefie tej, 
w odniesieniu do obszaru objętego zmianą planu, obowiązuje: 
- nowa zabudowa powinna być dopasowana do historycznej zabudowy wsi (w tym rozmieszczenie zabudowy 
na działce w nawiązaniu do niwy siedliskowej), będącej w bezpośrednim sąsiedztwie- wina być lokalizowana 
wokół podwórza gospodarczego, kalenica prostopadle lub równolegle do drogi powiatowej, przy czym budynek 
mieszkalny powinien być lokalizowany od frontu działki (południowej części terenu), a zabudowania gospodarcze 
w jej tylnej części, 
- dla ochrony krajobrazu kulturowego należy chronić rowy melioracyjne, które powinny być do zachowania 
i uczytelnienia poprzez jednostronne nasadzenia zieleni (związanej z systemem kanałów, rowów), lub inne 
tradycyjne (zwyczajowo przyjęte) sposoby oraz poprzez ustalenie zakazu zasypywania i kanalizowania rowów, 
b) na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ani ujęte 
w gminnej ewidencji zabytków, nie występują również dobra kultury współczesnej; 

E. Obsługa komunikacyjna 
a) warunki powiązań z układem zewnętrznym: teren objęty zmianą planu obsługiwany jest przez drogę 
powiatową nr 2934G, biegnącą poza południową granicą terenu na działce o nr ewid. 170 - poprzez zjazd z tej 
drogi, 
b) na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje się modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji; 

F. Infrastruktura techniczna 
1) zaopatrzenie w wodę: z gminnego systemu wodociągowego (Centralny Wodociąg Żuławski) funkcjonującego 
w miejscowości Ząbrowiec;  
2) odprowadzenie ścieków komunalnych: poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków 
w Starym Polu; 
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:  
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a) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, 
b) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na terenie objętym planem; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących linii energetycznych, dopuszcza się ich rozbudowę 
i przebudowę; 
5) dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury systemów i urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych; 
6) występujące w granicach terenu objętego planem urządzenia drenarskie i melioracyjne, w tym część rowu 
melioracyjnego przebiegającego przy wschodniej granicy terenu objętego planem, wymagają zachowania; 
dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę przy zachowaniu warunków prawidłowego funkcjonowania systemu 
melioracji wodnych oraz z uwzględnieniem ustaleń dotyczących ich ochrony jako elementu krajobrazu kulturowego 
(...). 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

  
Fot. 1.: Widok na teren zakładu (część zachodnia) od strony 
drogi powiatowej (wrzesień 2018 r.) 

Fot. 2.: Widok zabudowy znajdującej się w części zachodniej 
działki; z lewej strony widoczny budynek mieszkalny 
z otaczającym ją ogrodem przydomowym (2018 r.) 

 

 

Fot. 3.: Zabudowa usytuowana wzdłuż granicy wschodniej 
terenu zakładu- widok na zachodnie elewacje (2018 r.) 

Fot. 4.: Widok ogrodu okalającego część mieszkalną (2018 r.) 
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Fot. 5. zachodnia część ogrodu przydomowego 
–widok od frontu działki (wrzesień 2018 r.)  

 
Fot. 6. widok wzdłuż wschodniej granicy działki nr 158 z drogi 
powiatowej- widoczne rowy melioracyjne przebiegające 
wzdłuż drogi oraz wzdłuż wschodniej granicy działki (wrzesień 
2018 r.) 

 

4. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO POTENCJALNE ZMIANY 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU  

4.1. Istniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony istotne z punktu widzenia realizacji zmiany 
planu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

4.1.1. Warunki geomorfologiczne i geologiczne: Według podziału fizyczno – geograficznego (J. Kondracki, 2002 
r.) teren opracowania położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzeża 
Południowobałtyckie, makroregionie Pobrzeże Gdańskie, w mezoregionie Żuławy Wiślane. 
Obszar Żuław to holoceńska równina aluwialna powstała poprzez przyrastanie delty Wisły. Proces ten zakończył się, 
kiedy to skierowano główny nurt Wisły wprost do Zatoki Gdańskiej, odcinając m.in. Martwą Wisłę. Teren położony 
jest na wysokości ok. 1,2 m npm., ma charakter równinny i brak jest w jego obrębie spadków terenu. 
Obszar opracowania zbudowany jest z holoceńskich piasków i żwirów rzecznych. 
Wg Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31.12.2017 (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
2018), w granicach opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców naturalnych. 
 
4.1.2. Wody powierzchniowe i podziemne: W obrębie terenu opracowania brak jest wód powierzchniowych. Od 
strony południowo-wschodniej, wzdłuż drogi powiatowej DP nr 2934G przebiega kanał melioracyjny „Kanał Ap. 64 
Ząbrowo”. 
W odległości ok. 1,1 km w kierunku północno-zachodnim przepływa Nogat. 
Teren opracowania znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): 

 PLRW200005299 – Nogat, jest to sztuczna część wód, której aktualny potencjał jest ZŁY, ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych jest ZAGROŻONA. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego i chemicznego oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku 
istotnego - Nogat od ujścia do Wisły. 
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W obrębie terenu opracowania nie występują tereny zagrożone powodzią, jednak wg portalu Państwowej Służby 
Hydrogeologicznej (http://epsh.pgi.gov.pl), teren opracowania znajduje się w granicach „obszarów zagrożonych 
podtopieniami”. 
Ponadto, całe Ząbrowo leży w granicach Polderu Fiszewka F. Polder ten został utworzony na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w wyniku komasacji wielu małych polderów. W okresie 
ostatnich lat do polderu podłączono obiekt Raczki Elbląskie i Karczowiska. Polder Fiszewka F na wypadek 
ewentualnej awarii lub innego zdarzenia losowego jest dodatkowo połączony z systemem melioracyjnym polderu 
Fiszewka S. Pompownie wraz z systemami melioracyjnymi i osłony przeciwpowodziowe chronią ukształtowany od 
wieków ekosystem na obszarze ok. 4,5 tys. ha (powierzchnia polderu, która może być zalana lub podtopiona 
w wyniku awarii lub niesprawności urządzeń technicznych). Rzędne terenu na polderze oscylują w granicach od -
2,20 m ppm (we wsi Wikrowo) i -1,80 m ppm (we wsi Raczki Elbląskie) do +1,50 m npm na granicy z wysoczyzną. 
Poziom wody gruntowej na polderze jest utrzymywany sztucznie poprzez rozbudowany system sieci urządzeń 
melioracyjnych i przeciwpowodziowych, tj. wałów o długości ok. 30 km, rowów i kanałów o łącznej długości ok. 650 
km dodatkowo wspomaganych rurociągami drenarskimi oraz trzech pompowni melioracyjnych. Bez tych urządzeń 
teren polderu byłby trwale zalany wodą o głębokości średnio ok. 1,8 m. W celu obniżenia i stabilizacji poziomu wód 
gruntowych na odpowiednich rzędnych konieczna jest ciągła praca pompowni odwadniających. (zródło: Załącznik do 
decyzji nr GKiOŚ.OŚ.IX.7625-56/2008 z dnia 09.10.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach) 
 
Według Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ Letniki” 
w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, powiecie malborskim, województwie 
pomorskim, teren opracowania nie znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód „Ząbrowo”, ani w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
Poziom wód gruntowych zalega na głębokości 0 – 1 m ppt. Obszar znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód 
podziemnych GZWP nr 203 „Dolina Letniki”. 
Obszar położony jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) PLGW200016. Stan ilościowy i chemiczny 
jest DOBRY, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest ZAGROŻONA. Celem środowiskowym jest 
osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. 
 
4.1.3. Warunki glebowe: Żuławy Wiślane to przede wszystkim mady rzeczne wytworzone z utworów aluwialnych. 
Drugim typem gleb są gleby bagienne i pobagienne, jako gleby torfowe, murszowe i mułowe. 
W zależności od prowadzonych zabiegów agrotechnicznych, gleby te zalicza się do I i II klasy bonitacyjnej. 
W granicach opracowania nie występują grunty orne. 
 
4.1.4. Warunki klimatyczne: „Położenie obrębów w strefie nadmorskiej sprawie, że następuje przenikanie 
klimatycznego oddziaływania Zalewu Wiślanego i morza w głąb lądu. Ponadto na warunki klimatyczne 
analizowanego obszaru wywiera wpływ kierunek przebiegu krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej i położenie w „cieniu 
opadowym” wysoczyzny Pojezierza Iławskiego. Wpływ Bałtyku znajduje swe odbicie w kształtowaniu się warunków 
termicznych i wilgotnościowych oraz cyrkulacji powietrza. 
Podstawowe cechy klimatu lokalnego w obszarze analizowanego obszaru to: 

 duża zmienność stanów pogody wynikająca z położenia obszaru na drodze wędrówek atlantyckich 
ośrodków cyklonalnych (niżowych), którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego, co 
oznacza napływ chłodnych mas powietrza od północy; 

 względnie małe opady; roczna suma opadów: 550-600 mm; 

 przewaga wiatrów południowo-zachodnich, przy czym rozkład w ciągu roku jest zróżnicowany. Wiosną 
obserwuje się wzrost udziału wiatrów północnych i północno-wschodnich, latem północnych i północno-
zachodnich, zimą i jesienią z kierunków południowych i wschodniego; 

 wiatry o prędkości powyżej 5,0 m/s występują na obszarze gminy z częstotliwością 20-30%, a średnia 
prędkość wiatru wynosi 4 m/s; 

 średnia roczna temperatura powietrza wynosząca 7,3°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 
temperaturą 17°C, a najzimniejszym styczeń: -1,5°C; średnie dzienne usłonecznienie efektywne 
wynoszące powyżej 4,2 godziny; 

 zachmurzenie roczne równe 5,0 w skali od 0 do 8, w tym liczba dni pogodnych: 40 dni, a liczba dni 
pochmurnych: 150 dni w roku; 
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 liczba dni z burzą: średnio rocznie 22 dni; liczba dni z gradobiciem: w skali roku 2 dni; 

 średnia liczba dni z opadem śniegu: 50 dni, występująca od listopada do kwietnia, a pokrywa śnieżna jest 
niewielka i zalega ok. 60 dni w roku; 

 względna wilgotność powietrza 82% wynikająca z płytkiego zalegania poziomu wód gruntowych oraz gęstej 
sieci kanałów i rowów melioracyjnych powoduje częste występowanie mgieł oraz obniżenie temperatury 
powietrza w godzinach rannych i wieczornych (zwłaszcza jesienią i zimą); wskaźnik względnego 
kontynentalizmu równy 60%; silnie bodźcowy bioklimat.” 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu geodezyjnego Ząbrowo, gmina Stare Pole; Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego – 
Elbląg 2009 r.; 

 
4.1.5. Struktura biotyczna 
Flora 
Potencjalną roślinność na terenie opracowania tworzyłby następujący zespół: 

o Ficario-Ulmetum (łęg jesionowo-wiązowy) – występuje w obrębie dolin i dużych rzek nizinnych, 
„zagłębieniach na terasach jeziornych, w dolinach mniejszych rzek oraz rynien odprowadzających wody 
opadowe” z wysokim poziomem wód gruntowych. Drzewostan wielogatunkowy (jesion, dąb, czeremcha, 
lipa, klon, z przewagą wiązu. Bardzo dobrze wykształcona warstwa krzewów oraz zielna (źródło: 

http://www.encyklopedialesna.pl); 
o Stellario-Carpinetum, rich (grąd subatlantycki) – występuje w obrębie den i zboczy dolin średnic, małych 

rzek czy strumieni jak i w obrębie mis jeziornych. Często zbiorowisko to występuje w sąsiedztwie łęgów. 
Występuje w obrębie gleb rdzawych brunatnych, płowych bielicowych, ale również w obrębie czarnych 
ziem, mad brunatnych, a także gleb glejowych. 

Roślinność rzeczywista 
Na obszarze objętym planem występuje bardzo uboga roślinność zaliczająca się głównie do grupy roślinności 
synantropijnej. Występują nasadzenia żywotników, sosny zwyczajnej, świerku pospolitego czy bukszpanu. Znaczna 
ich część występuje w południowo-zachodniej części działki w obrębie niewielkiego trawnika. Nasadzenia występują 
również wzdłuż południowego ogrodzenia. Od strony wschodniej, wzdłuż rowu melioracyjnego, występuje 
niezorganizowana roślinność w postaci różnogatunkowych traw czy pokrzyw. 

 
Fot. Widok w kierunku północnym na wschodnią granicę opracowania 
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Fauna 

 Brak jest dokładnych danych dotyczących fauny zasiedlającej obszar opracowania; 

 Pewne jest występowanie małych i drobnych ssaków, jak krety czy myszy, które mogą zasiedlać zarówno 
tereny rolne jak i przydomowe ogródki. 

 Pospolicie mogą występować ptaki wróblowate, sikorowate, krukowate. 

 Bliski sąsiedztwo z otwartymi terenami pól uprawnych, łąk i pastwisk może powodować, że w sąsiedztwie 
opracowania mogą przebywać ptaki, dla których otwarte tereny stanowią bazę żerowiskową, np. bocian, 
żuraw, ptaki drapieżne. 

 
4.1.6. Zabytki archeologiczne 
Na obszarze, w granicach którego sporządzana jest zmiana planu miejscowego, nie ma zabytków archeologicznych 
wpisanych do rejestru zabytków ani ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych. 
 

4.2. Diagnoza stanu środowiska 

Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie opracowania (jak i na obszarze całej gminy) nie prowadzi się stałego monitoringu powietrza, brak 
więc dokładnych szczegółowych danych. Najbliżej zlokalizowana jest stacja w Malborku, na ul. Mickiewicza. 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie opracowania generowane są przede wszystkim ze źródeł 
punktowych i liniowych, z których najważniejsze to: 

 źródła związane z jednostkami osadniczymi – głównie pochodzących z domowych pieców grzewczych 
o charakterze indywidualnym, 

 źródła związane z pojazdami na trasach komunikacyjnych. 
 
 
Emisja komunikacyjna 
Na terenie opracowania nie występują liniowe źródła zanieczyszczeń powietrza. W bezpośrednim sąsiedztwie 
przebiega droga powiatowej DP nr 2934G, która nie powinna być znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń. 
 
Emisja niska 
Emisja niska dotyczy emitorów zlokalizowanych do wysokości 40 m. Powstaje w wyniku nieefektywnego spalania 
paliw, jak węgiel kamienny czy brunatny, benzyna, olej napędowy itp. w domach, samochodach czy kotłowniach. 
W wyniku czego następuje emisja pyłów, szkodliwych gazów.  
 
Pomiary zanieczyszczeń powietrza  
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031). Obszar 
opracowania, należy do strefy pomorskiej.  
Klasyfikację strefy, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi oraz roślin, przedstawiono 
poniżej: 
 
Tab. 1. Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem 
ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

pomorska 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3 

A A C 
A  

(C1) 
A A A A A A C A(D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za rok 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Gdańsk 2018 r. 
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Tab. 2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych pod kątem ochrony roślin. 

Nazwa strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

pomorska 
SO2 NOx O3 

A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za rok 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Gdańsk 2018 r. 
 
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031): 

 NO2 – dopuszczalny poziom średnioroczny – 40 µg/m3; 

 SO2 - dopuszczalny poziom średnioroczny – 20 µg/m3; 

 Pył zawieszony PM10 (dla frakcji poniżej 10 µg wynosi) średnioroczny – 40 µg/m3; 

 Benzo(a)piren – poziom docelowy substancji w powietrzu (uśredniony wynik roczny) – 0,001 µg/m3; 

 Ozon - poziom docelowy substancji w powietrzu (dla okresu wegetacyjnego 1 V – 31 VII) – 18 000 µg/m³·h. 

 
W strefie pomorskiej przekroczone zostały wartości poziomu docelowego dla bezno(a)pirenu, dla którego cała strefa 
otrzymała C. Do opracowania programu ochrony powietrza zakwalifikowano strefę pomorską w celu redukcji stężeń 
benzo(a)pirenu w pyle PM10. Obowiązek ustawowy sporządzenia programów ochrony powietrza spoczywa na 
zarządzie województwa a jego realizacja na władzach powiatów, bądź gmin. 
Najbliżej położonym względem terenu opracowania ośrodkiem monitorującym stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego są stacje pomiarowe zlokalizowane w Słupsku (obszar strefy Słupsk). Obserwacje prowadzone są 
tam przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Ponadto w strefie pomorskiej niedotrzymane zostały: 

 poziomy dla pyłu PM10;  

 poziomy dla ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020 r.). 
 
Najbliższa stacja znajduje się w Malborku, na ul. Mickiewicza i jest obsługiwana przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wg pomiarów uzyskanych ze stacji, w ostatnich latach dopuszczalny poziom pyłu 
zawieszonego PM10 w Malborku nie był przekraczany, a ocena stanu była DOBRA. 
 
Tab. 3. Ocena stanu stężeń pyłu zawieszonego PM10 w latach 2010-2016 (źródło: WIOŚ) 

Strefa 
Lokalizacja 
stanowiska 

Ocena stężeń pyłu PM10 w latach: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Strefa 
pomorska 

Malbork,  
ul. Mickiewicza 

- - dobra dobra dobra dobra dobra 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim 

 
Klimat akustyczny 
Hałas i wibracje stanowią specyficzne formy uciążliwości antropogenicznych dla środowiska, decydujących, między 
innymi, o warunkach życia ludzi i funkcjonowania fauny oraz flory. Źródła emisji hałasu do środowiska zawsze 
związane są ze skupiskami ludzi i prowadzoną przez nich działalnością.  
Na terenie gminy wyróżnić można dwa podstawowe typy źródła emisji hałasu do środowiska: 

 hałas komunikacyjny,  

 hałas powstały przez pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu. 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby, tj. pory dziennej (6:00 – 22:00) i nocnej (22:00-6:00). Wartości 
dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq) w środowisku, zarówno dla pory dziennej 
jak i nocnej sprecyzowane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112). Poziomy te odnoszą się 
do terenów wymagających ochrony przed hałasem.  
 

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Dla terenów 
wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast 
dla terenów, gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. 
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Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki 
między ochroną środowiska przed hałasem, a zagospodarowaniem przestrzennym. 
 
 
Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony poziomem dźwięku w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

pora dnia - 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

pora nocy - 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom 

pora dnia - 
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym 

pora nocy - 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, 
b) Tereny zabudowy zagrodowej, 
c)Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe. 

65 56 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112). 

 

4.3. Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Na terenie opracowania brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. 
2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 
 
W najbliższej odległości znajdują się: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. pomorskie) – w odległości ok. 1,1 km w kierunku 
północno-zachodnim, 

 Użytek ekologiczny „Półmieście” – w odległości ok. 1,5 km w kierunku zachodnim,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie) – w odległości ok. 2,3 km 
w kierunku północnym. 
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Schemat. Formy ochrony przyrody w otoczeniu obszaru opracowania 

 
 
Według Studium gminy Stare Pole oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 
na terenie opracowania, ani w jego pobliżu, nie planuje się utworzyć nowych form ochrony przyrody. 
 

4.4. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Zagrożenia dla środowiska mogą być skutkiem procesów naturalnych lub antropogenicznych jak również mogą mieć 
charakter złożony. 
 
Zagrożenia naturalne: Zagrożenia naturalne na przedmiotowym terenie nie występują w znaczącej skali i nie 
wpływają istotnie na stan środowiska.  
 
Zagrożenia antropogeniczne: Funkcjonowanie ekosystemów jest ściśle związane z wprowadzanymi do powietrza, 
gleby oraz wód zanieczyszczeniami, wpływającymi na procesy życiowe roślin i zwierząt, a także zmieniającymi stan 
środowiska. Antropogeniczne zagrożenia i przekształcenia związane są tutaj głównie z dalszym zmienianiem 
gruntów i ich sukcesywnym zabudowywaniu. Zidentyfikowane główne zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska 
odniesiono do elementów środowiska, dla których są najbardziej uciążliwe. 
 
Zagrożenia i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych: Generalnie wody podziemne 
i powierzchniowe tworzą zintegrowany system wodonośny. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych będzie 
wpływało również na jakość wód podziemnych szczególnie gruntowych. 
Główne źródła mogące powodować zanieczyszczenie: 

o ścieki bytowe; 
o zanieczyszczenia powierzchniowe z terenów produkcyjnych; 
o zanieczyszczenia komunikacyjne wytwarzane przez środki transportu drogowego (spłukiwane przez opady 

przenikają do wód powierzchniowych i gruntowych); 
o zanieczyszczenia atmosfery (emisja gazów i pyłów). 

Zrzuty nieoczyszczonych ścieków do rowów melioracyjnych lub bezpośrednio do gruntu stanowią szczególne 
zagrożenie dla wód gruntowych zarówno pod względem bakteriologicznym jak i chemicznym. 
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Zanieczyszczenie powietrza: Zanieczyszczenie powietrza zależne jest głównie od stopnia koncentracji źródeł 
i wielkości emisji oraz warunków przewietrzania, a także wpływu źródeł transgranicznych. 
Podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza: 

o emisja niska w obrębie zabudowy mieszkaniowej głównie w okresie sezonu grzewczego (głównie 
w sąsiedztwie); 

o emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych głównie ze źródeł liniowych – znikoma (droga powiatowa); 
o emisja zanieczyszczeń powierzchniowych (sąsiadujące tereny rolne - dotyczy prac polowych). 

 
Zagrożenia hałasem: Hałas jest drganiem rozprzestrzeniającym się w powietrzu w postaci fal akustycznych 
o częstotliwościach i natężeniach stwarzających przekroczenie standardów jakości środowiska, dla ludzi 
i środowiska. Stopień hałasu zależy od jakości dźwięku, jak również od nastawienia odbiorcy. Ten sam dźwięk przez 
jedną osobę może być oceniany jako przyjemny i pożądany, a przez inną jako uciążliwy i szkodliwy i to bez względu 
na parametry fizyczne. Przekroczenie standardów akustycznych jest szczególnie odczuwalne w porze nocnej. Hałas 
pochodzenia antropogenicznego można podzielić na dwie podstawowe kategorie: 

o hałas, którego źródłem jest ruch na drogach i liniach kolejowych. Wpływ na klimat akustyczny 
przedmiotowego obszaru może wywierać niewielki hałas komunikacyjny drogowy; 

o hałas, którego źródłem są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu. Na obszarze 
opracowania może nieznacznie występować hałas związany z istniejącym zakładem produkcyjnym.  
 

Degradacja powierzchni ziemi i krajobrazu: Do głównych czynników powodujących degradację powierzchni ziemi 
i krajobrazu można zaliczyć: 

o techniczną zabudowę powierzchni ziemi;  
o zmniejszanie przepuszczalności gruntu poprzez zabudowę gruntu; 

Ponadto teren jest równinny, niepodatny na degradację, czyli ruchami mas ziemi związanymi z różnicą wysokości 
gruntów. 
 

4.5. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń 
zmiany planu 

Przy braku realizacji planu obowiązywać będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo. 
W związku z powyższym na terenie opracowania zostałyby utrzymane dotychczasowe ustalenia zawarte w karcie 
terenu B.1MN/U, i które uniemożliwiałyby rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjno-usługowego na tym terenie. 
 
W przypadku realizacji celów projektu zmiany planu, na terenie opracowania dopuszczony będzie dalszy rozwój 
istniejącego zakładu produkcyjno-usługowego. Może to spowodować niewielki wzrost ruchu pojazdów, to z kolei 
spowoduje nieznaczne zwiększenie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. Środowisko przyrodnicze nie 
zostanie przekształcone 
 

5. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO I ZABYTKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTALEŃ ZMIANY PLANU 

Bezpośrednie zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej, związane ze zmianą ustaleń planu, nie powinny 
spowodować przekształcenia takich elementów jak: 

 charakter użytkowania i pokrycia terenu, 

 pokrywy glebowej i dotychczasowej roślinności. 
Na przedmiotowym terenie (działka ewid. nr 158), znajdują się obiekty budowlane w postaci budynków, hali, namiotu 
magazynowego. Praktycznie cała działka ma utwardzoną już powierzchnię. W ten sposób, zakres ustaleń zawartych 
w sporzadzanej zmianie obowiązującego planu miejscowego nie powinna oddziaływać w sposób negatywny. 
Realizacja tych ustaleń planu nie spowoduje: 

 zmniejszenia retencji gruntowej i przepuszczalności gruntów, 

 zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. 
 
Uwzględniając ustalone w projekcie zmiany planu wskaźniki powierzchni zabudowy, mogą wpłynąć na pojawienie 
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się kolejnych niewielkich oddziaływań, które będą miały lokalny zasięg przestrzenny. Należą do nich: 

 możliwy znikomy wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza związany z nowymi obiektami na działce, 

 możliwy znikomy wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza – wzrost liczby źródeł mobilnych (np. transport). 
 

Zmiany struktury funkcjonalno – przestrzennej dokonane zostaną głównie na powierzchni, w terenie już zmienionym 
przez działalność człowieka.  
Analiza potencjalnego oddziaływania skutków tych przekształceń, wskazuje na to, że zmiany wystąpią na samym 
terenie objętym zmianą planu. Biorąc pod uwagę zagospodarowanie istniejące na terenach przyległych, realizacja 
ustaleń zmiany planu w zakresie przeznaczenia terenu i parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania, 
nie powinna stanowić zagrożenia dla zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi 
na obszarach sąsiednich. Wszelkie negatywne oddziaływania będą miały charakter lokalny i najczęściej będą 
ograniczały się do terenu objętego opracowaniem, który może zostać przekształcony.  
 
Potencjalne oddziaływanie realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko przedstawiono w postaci zestawienia 
tabelarycznego, gdzie: 
+ oznacza występowanie oddziaływania, 
-  oznacza brak oddziaływania. 

 Oddziaływania 

Rodzaj Czas Przestrzeń 
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Ludzie + - - - + - - - + + - 
Flora, fauna, różnorodność biologiczna - - - - - - - - - - - 
System przyrodniczy, Natura 2000, 
pozostałe formy ochrony przyrody 

- - - - - - - - - - - 

Wody - - - - - - - - - - - 
Powietrze - + - - - - + + - + - 
Gleby - - - - - - + + - + - 
Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - 
Zasoby naturalne - - - - - - - - - - - 
Klimat - - - - - - - - - - - 
Zabytki i dobra materialne - - - - - - - - - - - 
Krajobraz + - - - - - + + - + - 

 

5.1. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na powierzchnię ziemi, gleby 

Nie przewiduje się zagospodarowania trwale zmieniającego rzeźbę terenu w taki sposób, żeby przy udziale 
współczesnych metod nie byłoby możliwe przywrócenie stanu pierwotnego.  
Ustalenia projektu zmiany planu zmieniają głównie wskaźniki zabudowy zwiększając je do 60%. W ten sposób 
właściciel działki będzie miał możliwość posadowienia nowych obiektów. 
Powierzchnia działki jest w znacznym stopniu przekształcona, t.j. wyłożona jest betonową kostką. Powstanie nowej 
zabudowy i infrastruktury może spowodować nieznaczną ingerencję w grunt w momencie posadowienia nowych 
budynków. Nie nastąpi zmniejszenie retencji gruntowej, zmniejszenie infiltracji czy wzrost odpływu 
powierzchniowego.  
 
Mogą wystąpić oddziaływania lokalne, długoterminowe i stałe w momencie posadawiania nowych obiektów. Gleba 
może ulec przemieszaniu oraz ściśnięciu.   
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5.2. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na wody powierzchniowe i podziemne  

Nie nastąpi wzrost odpływu powierzchniowego. Teren działki jest w znacznej mierze zainwestowany. Jej część, 
gdzie mogą powstać nowe obiekty, wyłożona jest betonowymi kostkami. Powstanie nowych obiektów poprzez 
zwiększenie w projekcie zmiany planu wskaźników powierzchni zabudowy, nie przyczyni się do zwiększenie odpływu 
powierzchniowego. 
W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane w granicach działki. Projekt zmiany planu 
również przewiduje takie rozwiązanie: 

c) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 
- obowiązuje zakaz zagospodarowania terenu w sposób mogący mieć szkodliwy wpływ na zasoby wód 

podziemnych lub w sposób mogący spowodować spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych lub do 
gruntu, 

- w celu ochrony stosunków wodnych obowiązuje zachowanie istniejącej struktury obiegu wody, w tym 
w szczególności zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki, 

- wyklucza się zagospodarowanie mogące spowodować spływ zanieczyszczeń do rowu melioracji, biegnącego 
wzdłuż wschodniej granicy terenu; 

 
Projekt zmiany planu wprowadza również:  
Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji, rozbudowy i budowy oraz warunki 
powiązań z układem zewnętrznym: 

a) zaopatrzenie w wodę: z gminnego systemu wodociągowego funkcjonującego w miejscowości Ząbrowiec;  
b) odprowadzenie ścieków komunalnych: do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Polu, 
c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:  

- obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu działki, 
- dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 

obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na terenie objętym zmianą planu; 
 
Całość terenu objętego planem położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 203 „Dolina 
Letniki”. 
 
Realizacja ustaleń projektu zmiany planu będzie skutkować oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne.  
 

5.3. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na zabytki chronione, dobra kulturowe i wartości 
materialne  

Projekt planu określa „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) cały obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach wyznaczonej w planie strefy ochrony 

konserwatorskiej układu ruralistycznego Ząbrowa, obejmującego cały obszar zabudowy wsi. W strefie tej, 
w odniesieniu do obszaru objętego zmianą planu, obowiązuje: 

- nowa zabudowa powinna być dopasowana do historycznej zabudowy wsi (w tym rozmieszczenie zabudowy 
na działce w nawiązaniu do niwy siedliskowej), będącej w bezpośrednim sąsiedztwie- wina być lokalizowana 
wokół podwórza gospodarczego, kalenica prostopadle lub równolegle do drogi powiatowej, przy czym 
budynek mieszkalny powinien być lokalizowany od frontu działki (południowej części terenu), a zabudowania 
gospodarcze w jej tylnej części, 
- dla ochrony krajobrazu kulturowego należy chronić rowy melioracyjne, które powinny być do zachowania 
i uczytelnienia poprzez jednostronne nasadzenia zieleni (związanej z systemem kanałów, rowów), lub inne 
tradycyjne (zwyczajowo przyjęte) sposoby oraz poprzez ustalenie zakazu zasypywania i kanalizowania 
rowów, 

b) na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ani ujęte 
w gminnej ewidencji zabytków, nie występują również dobra kultury współczesnej; 

 
W związku z powyższym nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań realizacji ustaleń projektu 
zmiany planu na zabytki chronione, dobra kulturowe i wartości materialne. 
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5.4. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na obszary występowania złóż kopalin 

Na terenie opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych – brak oddziaływań. 
 

5.5. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na zagrożenia ruchami masowymi oraz na zagrożenia 
powodzią 

Na terenie opracowania nie występuje żadne zarejestrowane osuwisko ani tereny predysponowane do powstania 
osuwisk. Teren objęty opracowaniem położony jest poza granicami zagrożenia powodziowego.  
 
Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu zmiany planu mogła w jakikolwiek sposób oddziaływać na 
powyższe zagadnienia. 
 

5.6. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na faunę i florę oraz na różnorodność biologiczną 

Na obszarze objętym planem występuje bardzo uboga roślinność zaliczająca się głównie do grupy roślinności 
synantropijnej. Występują nasadzenia roślinności ogrodowej oraz drzew i krzewów tylko w południowo-zachodniej 
części działki nr 158. Niewielki wolny pas niskiej roślinności niezorganizowane występuje wzdłuż rowu 
we wschodniej części działki. W sąsiedztwie istniejącej zieleni znajdującej się obecnie w garnicach działki, występuje 
już zabudowa i nie będzie tam lokalizowana nowa. Istniejąca zieleń nie zostanie zatem w żadnym wypadku 
zniszczona. 
Pozostały teren jest zainwestowany m.in. jako plac wyłożony kostką betonową. W jego obrębie mogą powstać nowe 
obiekty budowlane. 
 
Projekt zmiany planu wprowadza:  
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem - obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wschodniej granicy terenu objętego 
zmianą planu; 
b) w zakresie ochrony powietrza wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących ponadnormatywną emisję 
zanieczyszczeń do powietrza; 
c) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 

- obowiązuje zakaz zagospodarowania terenu w sposób mogący mieć szkodliwy wpływ na zasoby wód 
podziemnych lub w sposób mogący spowodować spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 
lub do gruntu, 
- w celu ochrony stosunków wodnych obowiązuje zachowanie istniejącej struktury obiegu wody, w tym 
w szczególności zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki, 
- wyklucza się zagospodarowanie mogące spowodować spływ zanieczyszczeń do rowu melioracji, biegnącego 
wzdłuż wschodniej granicy terenu; 

 
Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie powinna w żaden sposób oddziaływać faunę i florę 
oraz bioróżnorodność. 
 
Przy wdrażaniu ustaleń planu należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. 2014 poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. 
w sprawie ochronie gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 856 z póź. zm.). 
 

5.7. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na warunki klimatu lokalnego  

Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu wpłynęła na warunki klimatu lokalnego. 
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5.8. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na obszary chronione oraz na obszar Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru 

Na terenie opracowania nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 z póź. zm.). 

W sąsiedztwie znajdują się: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. pomorskie) – w odległości ok. 1,1 km w kierunku 
północno-zachodnim, 

 Użytek ekologiczny „Półmieście” – w odległości ok. 1,5 km w kierunku zachodnim,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie) – w odległości ok. 2,3 km 
w kierunku północnym. 

 
Realizacja ustaleń analizowanego projektu zmiany planu nie powinna oddziaływać na prawne formy ochrony 
przyrody, ustanowione na mocy Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 
z póź. zm.) oraz na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 
 
 

5.9. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu na walory krajobrazowe 

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje znacznego obniżenia walorów krajobrazowych obszaru. Lokalnie 
krajobraz ulegnie znikomej zmianie z powodu powstawania kolejnych obiektów budowlanych. Jednakże patrząc 
z dalszej perspektywy charakter krajobrazu pozostanie niezmieniony. W obrębie zmienianego terenu 1.PU/MN 
powstanie uzupełnienie istniejącej już zabudowy. W chwili obecnej teren działki jest już przekształcony 
i zainwestowany – przystosowany do funkcjonującego na działce zakładu. 
 
W zakresie Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:  
a) należy wprowadzać zadrzewienia o funkcji izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż południowej granicy terenu- zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu, 
b) należy wprowadzać zieleń o funkcji izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy terenu- zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu; 
 
Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie w sposób znaczący na walory krajobrazowe. Oddziaływanie 
może mieć charakter lokalny, bezpośredni, długoterminowy i stały. Stosowanie się do zasad zawartych w planie 
pozwoli na zachowane kompozycji krajobrazowej przy wprowadzaniu nowej zabudowy. 
 

5.10. Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji zmiany planu 

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji ustaleń 
zmiany planu. 
 

5.11. Przewidywane skumulowane oddziaływanie na środowisko skutków realizacji zmiany planu 

Oddziaływanie skumulowane – to łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisyjnych, które już występują na danym 
terenie i w jego sąsiedztwie oraz tych, które są planowane do realizacji. Projekt zmiany planu, na omawianym 
terenie przewiduje zwiększenie wskaźników powierzchni zabudowy, co da możliwość właścicielom działki 
oraz istniejącego na działce zakładu da możliwość rozbudowy. 
Realizacja ustaleń zmiany planu przyczyni się do znikomego zwiększenia emisji zanieczyszczeń, jednak nie będzie 
miało to charakteru skumulowanego. 
Prognozuje się, że realizacja projektu zmiany planu w powiązaniu z innymi istniejącymi i planowanymi 
przedsięwzięciami nie spowoduje znaczącego negatywnego skumulowanego oddziaływania na komponenty 
środowiska. 
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6. SKUTKI WPŁYWU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU NA ZDROWIE 
LUDZI OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU ORAZ NA TERENACH 
POZOSTAJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA WYNIKAJĄCEGO ZE SKUTKÓW 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU 

6.1. Powietrze atmosferyczne 

Przewidywane jest znikome zwiększenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń, wiążące się z funkcjonowaniem terenu 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej (1.PU/MN). Zatem stan czystości powietrza może nieznacznie pogorszyć się w stosunku do stanu 
istniejącego. Zmiany te nie powinny spowodować pogorszenia warunków życia mieszkańców. 
 
Projekt zmiany planu wprowadza odpowiednie zapisy w zakresie ochrony powietrza:  

 wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń 
do powietrza. 

W przypadku stwierdzenia przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza właściciel będzie 
zobowiązany do ich ograniczenia do odpowiedniego poziomu. 
 

6.2. Warunki klimatu akustycznego  

Celem projektu zmiany planu jest m.in. zwiększenie wskaźników powierzchni zabudowy na istniejącym terenie pod 
rozbudowę istniejącego zakładu. W jego obrębie wszystkie prace wykonywane są wewnątrz obiektów, które 
skutecznie tłumią i zmniejszają natężenie emitowanego przez maszyny hałasu. Poza budynkami wykonywany jest 
głównie transport materiałów, który w tym wypadku nie stanowi ponadnormatywnej uciążliwości hałasowej.  
W przypadku możliwości przekroczenia przez zakład dopuszczalnych poziomów hałasu w stosunku do sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne poziomy to: 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze 
nocnej), zakład zobowiązany będzie do działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w środowisku. 
Działania takie będą mogły polegać np. na wytłumieniu ścian w istniejących obiektach, które pozwoli na 
„zatrzymaniu” hałasu w obrębie, lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych. 
Projekt zmiany planu wprowadza odpowiednie zapisy w zakresie ochrony przed hałasem:  

a) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem- obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wschodniej granicy terenu 
objętego zmianą planu; 

 
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą budowy 
nowych obiektów w obrębie teren 1.PU/MN. Planowane zwiększenie wskaźników powierzchni zabudowy 
umożliwiające powiększenie istniejącego zakładu, nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnych 
standardów emisji hałasu. 
 

6.3. Obiekty emitujące pola elektromagnetyczne 

Projekt zmiany planu nie wprowadza żadnych zmian w zakresie możliwości lokalizacji obiektów emitujących pola 
elektromagnetyczne. 
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7. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA, OGRANICZANIA LUB KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM NA OBSZAR NATURA 2000 
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZMIANY 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Projekt zmiany planu ustala nowe wskaźniki oraz przeznaczenie dla działki nr 158. Powstały teren 1.PU/MN odnosi 
się do obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej. 
Zapisy zmiany planu ustalają szereg działań i zasad zagospodarowania mających na celu zminimalizowanie 
niekorzystnych skutków jego realizacji. Ustalenia zmiany planu jednoznacznie określają zasady dla kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, w sposób zapewniający należytą ochronę czystości zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych.  
Realizacja projektu zmiany planu, będącego przedmiotem niniejszej oceny nie spowoduje istotnego przekształcenia 
komponentów środowiska przyrodniczego i jego funkcjonowania. Pośrednie oddziaływanie wprowadzonych planem 
zmian będzie ograniczone do terenów bezpośrednio przylegających i nie będzie powodować przekroczeń 
obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska. Prognozowane skutki realizacji zmiany planu pozostaną 
bez wpływu na obiekty chronione na podstawie przepisów ochrony środowiska i przyrody, w tym na obszary 
Natura 2000, i nie spowodują niekorzystnego oddziaływania na funkcjonowanie powiązań przyrodniczych 
z obszarami chronionymi położonymi w szerszym sąsiedztwie. 
 
Ścisłe przestrzeganie ustaleń zmiany planu stanowi wystarczające zabezpieczenie i ograniczenie negatywnych 
oddziaływań na środowisko. 
 

8. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY 
PLANU 

Rozpatrując zagadnienie alternatywnych rozwiązań dla zagospodarowania terenów w obszarze opracowania należy 
przede wszystkim odpowiedzieć na zasadnicze pytanie o stronę formalną w odniesieniu do podjęcia działań 
w obszarze analizowanym. Jedną z możliwości, która rodzi ze sobą odpowiednie konsekwencje dla kształtowania 
zagospodarowania, jest niepodejmowanie prac nad opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, to jest pozostawienie obszaru w dotychczasowym stanie prawnym. Drugim 
kierunkiem działania jest podjęcie prac nad opracowaniem zmiany planu miejscowego i, w oparciu o procedurę 
sporządzenia planu, określenie zasad zagospodarowania terenów.  
 
Pierwszym z alternatywnych rozwiązań byłoby nie podejmowanie prac związanych z wnioskiem o zmianę 
miejscowego planu, wówczas na omawianym terenie obowiązywałby dotychczasowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 
Ząbrowo. Plan ten uniemożliwiał wprowadzenia nowych obiektów na działce nr 158, a więc nie dawał możliwości 
dalszego rozwoju zakładu. 
 
Drugie rozwiązanie tj. opracowanie projektu zmiany planu rodzi ze sobą odpowiednie konsekwencje. Wniosek 
o zainicjowanie planu, który wpłynął do Wójta Gminy Stare Pole, wnosi m.in. o zmianę przeznaczenia terenu oraz 
zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy. Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzenia go z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole wniosek uznany został 
za zasadny. 
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9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU ZMIANY PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu (Wójt 
Gminy Stare Pole) jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu 
w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami zawartymi w pisemnym 
podsumowaniu do przyjętego już dokumentu mpzp. 
Za istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie w zakresie: 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, 

 utrzymania powierzchni biologicznie czynnej wskazanej w zmianie planu. 

 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo. Projekt planu opracował zespół 
projektowy Biura Urbanistycznego „PPP” Sp. z o.o. w Gdańsku. 
Podstawą sporządzenia planu jest Uchwała Nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Ząbrowo. Przebieg granic obszaru objętego zmianą mpzp określa załącznik do ww. uchwały. 
Teren objęty planem zajmuje powierzchnię ok. 0,50 ha. 
 
Użytkowanie i zagospodarowania terenu w granicach planu 
Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, obejmuje teren działki o nr ewid. 158 
położonej we wsi Ząbrowiec. W granicach uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu znajduje się teren 
istniejącego zakładu należącego do firmy AROTEC, zajmującego się usługami w zakresie wysokoprecyzyjnej 
obróbki skrawaniem elementów dla takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, odlewnictwo, przemysł stoczniowy, 
maszynowy. Część jednego z budynków użytkowana jest jako mieszkanie właścicieli zakładu i z terenu wydzielona 
jest część zagospodarowana jako przedogródek oraz ogród przydomowy. Teren przylega od południa do drogi 
prowadzącej w kierunku Nowego Dworu Elbląskiego i wzdłuż niej przebiega rów melioracyjny. Wzdłuż granicy 
wschodniej działki nr 158, również przebiega rów melioracyjny łączący się z równoległym do drogi dojazdowej. 
Teren ten znajduje się w terenie zabudowy wsi Ząbrowo przy drodze powiatowej nr 2934G relacji Ząbrowo- 
Jegłownik o klasie technicznej L-lokalna, jednocześnie znajduje się w odległości ok. 400 m od skrzyżowania 
głównych dróg we wsi: drogi powiatowej nr 2931G relacji Królewo – Ząbrowo – Fiszewo o klasie technicznej Z- 
zbiorcza oraz drogi powiatowej nr 2934G prowadzącej w kierunku Nowego Dworu Elbląskiego/Jegłownika. 
 
1) Obsługa komunikacyjna – warunki powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnego: teren działki 158 

położonej w Ząbrowie posiada dostęp do drogi publicznej- bezpośredni istniejący zjazd na drogę powiatową 
nr 2934 G (przebiegająca na działce nr 170) relacji Ząbrowo- Jegłownik o klasie technicznej L-lokalna. 

2) Wieś Ząbrowo jest zaopatrywana jest w wodę siecią wodociągową z ujęcia wody w Ząbrowie, zlokalizowanym 
na zachód od centrum zabudowy wsi. 

3) Ścieki komunalne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych, 
4) Na obszarze objętym planem nie występuje kanalizacja deszczowa, za wyjątkiem fragmentarycznych urządzeń 

odwodnienia dróg. Na terenach zabudowanych wody opadowe i roztopowe zagospodarowywane są 
na poszczególnych działkach 

5) Zabudowa zaopatruje się w ciepło z indywidualnych źródeł 
6) Energia elektryczna do wsi Ząbrowo dostarczana jest przez napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego 

napięcia (z kierunku południowego jako odboczek od napowietrznej linii elektroenergetycznej Malbork- Elbląg) 
do stacji transformatorowej zlokalizowanej w północno- wschodniej części Ząbrowa. 

 
Obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo. 
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Bezpośrednie zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej, związane ze zmianą ustaleń planu, nie powinny 
spowodować przekształcenia takich elementów jak: 

 charakter użytkowania i pokrycia terenu, 

 pokrywy glebowej i dotychczasowej roślinności. 
Na przedmiotowym terenie (działka ewid nr 158), znajdują się obiekty budowlane w postaci budynków, hali, namiotu 
magazynowego. Praktycznie cała działka ma utwardzoną już powierzchnię. W ten sposób, realizacja ustaleń 
wynikających ze zmiany planu miejscowego, nie powinna wpłynąć na oddziaływanie na elementy środowiska 
przyrodniczego w sposób negatywny. 
Ewentualne dokonane zmiany zagospodarowania na terenie, którego dotyczy zmiana planu, nie spowodują: 

 zmniejszenia retencji gruntowej i przepuszczalności gruntów, 

 zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. 
Po zrealizowaniu inwestycji na działce nr 158 w Ząbrowie, w oparciu o ustalone w zaminei planu wskaźniki 
dotyczace maksymalnej owierzchni zabudowy, mogą pojawić się kolejne niewielkie oddziaływania mające lokalny 
zasięg przestrzenny. Należą do nich: 

 możliwy znikomy wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza związany z nowymi obiektami na działce, 

 możliwy znikomy wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza – wzrost liczby źródeł mobilnych (np. transport). 
 
Na terenie opracowania brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). W najbliższej odległości znajdują się: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. pomorskie) – w odległości ok. 1,1 km w kierunku 
północno-zachodnim, 

 Użytek ekologiczny „Półmieście” – w odległości ok. 1,5 km w kierunku zachodnim,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie) – w odległości ok. 2,3 km 
w kierunku północnym. 

 

 Mogą wystąpić oddziaływania lokalne, długoterminowe i stałe w momencie posadowienia nowych obiektów. 
Gleba może ulec przemieszaniu oraz ściśnięciu.   

 Realizacja ustaleń projektu zmiany planu będzie skutkować oddziaływaniem na wody powierzchniowe 
i podziemne  

 nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań realizacji ustaleń projektu zmiany planu na zabytki 
chronione, dobra kulturowe i wartości materialne 

 Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu zmiany planu mogła w jakikolwiek sposób oddziaływać 
na powyższe zagadnienia 

 Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie powinna w żaden sposób oddziaływać faunę i florę 
oraz bioróżnorodność 

 Realizacja ustaleń analizowanego projektu zmiany planu nie powinna oddziaływać na prawne formy ochrony 
przyrody, ustanowione na mocy Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 
z póź. zm.) oraz na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że ewentualne inwestycje zrealizowne w oparciu o ustalenia zmiany planu 
miejscowego, który jest przedmiotem niniejszej oceny, mogą spowodować znikome przekształcenia komponentów 
środowiska przyrodniczego i jego funkcjonowania na obszarze opracowania. Bezpośrednie oddziaływanie zmian 
obecnego zagospodarowania- wprowadzonego zgodnie z obowiązującą (po uchwaleniu projektu zmiany planu-
przyjęciu dokumentu) zmianą planu, będzie ograniczone do terenów bezpośrednio przylegających i nie powinno 
powodować przekroczeń obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska. Prognozowane skutki realizacji 
ustaleń zmiany planu, pozostaną bez znacznego wpływu na obiekty chronione na podstawie przepisów ochrony 
przyrody. 
 
Ścisłe przestrzeganie ustaleń zmiany planu stanowi wystarczające zabezpieczenie i ograniczenie negatywnych 
oddziaływań na środowisko. 
 


