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1. WPROWADZENIE
1.1.

Cel i zakres prognozy

Celem opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko (dalej Prognoza),
sporządzonej na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 20142020 (dalej Strategia), jest określenie wpływu założonych w Strategii obszarów priorytetowych
i wynikających z nich przedsięwzięć na środowisko.
1.1.1. Zakres merytoryczny prognozy
Zgodnie z wymogami 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejsza
prognoza zawiera następujące elementy:
analizę projektu dokumentu,
analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska,
charakterystykę oddziaływania na środowisko,
możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego,
prezentację rozwiązań zapobiegających i ograniczających oddziaływania negatywne dla
środowiska,
o charakterystykę metod zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
o charakterystykę metod analizy skutków realizacji dokumentu (monitoring),
o streszczenie w języku niespecjalistycznym.

o
o
o
o
o

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zakres sporządzenia
prognozy (w ramach tzw. etapu „scopingu”) wynika z zaleceń:
o

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 27.10.2015 r. –
znak sprawy WOOŚ.410.132.2015.MT),

o

Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo
z dnia 19.11.2015 r. – znak sprawy ZNS.9082.2.147.2015.KM).

1.1.2. Zakres przestrzenny prognozy
Zakres przestrzenny Prognozy dla Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020 obejmuje obszar 1735 km2 w zachodniej części województwa warmińsko –
mazurskiego, na terenie powiatu ostródzkiego i olsztyńskiego, w niedużej odległości od
najsilniejszego ośrodka życia gospodarczego i społecznego - stolicy Warmii i Mazur, Olsztyna.
W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą następujące gminy: Dąbrówno, Grunwald, Jonkowo,
Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda (gm. wiejska), Świątki. Prognoza analogicznie do projektu
Strategii swoim horyzontem czasowym sięga do roku 2020. Poszczególne założenia Strategii
opisane są w sposób ogólny, poruszając szerokie spektrum zagadnień i obszarów związanych
z rozwojem społeczno – gospodarczym Lokalnej Grupy Działania, determinując tym samym
poziom szczegółowości sporządzonej Prognozy.

4

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020

1.2.

Metodologia opracowania prognozy

Metodyka sporządzania prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie
jest w Polsce ściśle zdeterminowana przepisami prawnymi, sporządzenie Prognozy dla Lokalnej
Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 przebiegało wieloetapowo
i obejmowało kolejno:
o ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem strategicznym,
zawierającą analizę zasobów i walorów środowiska, wywieranej na nie presji
antropogenicznej oraz jakości środowiska,
o ocenę potencjalnego wpływu ustaleń dokumentu strategicznego na środowisko
przyrodnicze,
o opracowanie propozycji łagodzenia skutków realizacji ustaleń dokumentu strategicznego
w obszarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne oddziaływania,
o opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu
strategicznego.
Przy sporządzeniu charakterystyki stanu środowiska przyrodniczego oraz analizy jakości
jego poszczególnych elementów zastosowano metodę opisową, wykorzystując dostępne dane na
temat obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. studium literatury, informacje z zasobów administracji
rządowej i samorządowej, dane statystyczne oraz dane z państwowego monitoringu środowiska.
Dokonano identyfikacji oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.
Wyniki prac zsumowano uzgadniając wspólnie ostateczną listę zidentyfikowanych oddziaływań.
W związku z makroskalowym charakterem Prognozy identyfikowane oddziaływania wynikające
z realizacji celów i kierunków działań Strategii opisywano w sposób jakościowy, zarysowując
jedynie ich przybliżoną skalę i kierunek. Na tym poziomie i etapie planowania bardziej
szczegółowy ilościowy opis oddziaływań uznano za nieuzasadniony.
W celu ułatwienia oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań wykorzystano
uproszczoną i dostosowaną do potrzeb Prognozy analizę macierzową, relacji elementów
środowiska oraz celów i kierunków działań przewidzianych do realizacji.
Opracowując Prognozę oparto się na:
o ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), która określa sposób postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji strategii,
o ustawie z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), stanowiące uszczegółowienie
przepisów dotyczących obszarów podlegających ochronie, w szczególności obszarów
Natura 2000,
o dokumentach strategicznych odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony
środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
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Przedmiotem analizy jest określenie czy i w jaki sposób zadania przyjęte do realizacji
w Lokalnej Strategii Rozwoju Kraina Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 mogą oddziaływać na
środowisko naturalne, w kolejności:
o analiza, czy i w jakim zakresie zapisy ujęte w Strategii będą wspierały realizację celów
umieszczonych w dokumentach strategicznych dotyczących problematyki
środowiska i zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, jak
i krajowym,
o określenie i ocena istniejącego stanu środowiska naturalnego obszaru Lokalnej Grupy
Działania oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
o identyfikacja potencjalnych oddziaływań poszczególnych celów strategicznych
i operacyjnych Strategii na środowisko naturalne.
W tym celu posłużono się wspomnianą już macierzą skutków środowiskowych elementów
środowiska oraz celów strategicznych przewidzianych do realizacji w Strategii analizując wpływ
celów strategicznych z perspektywy interesariusza, gdyż tylko one wiążą się
z przeprowadzeniem konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przyjęta w Prognozie macierz
stanowi wykres siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Strategii cele
strategiczne, a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko.
Wzajemne oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono
symbolem:
o (++) – znaczące pozytywne – oddziaływanie powodujące korzystne zmiany w środowisku,
najczęściej wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do
poprawy wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego w wymiarze
ponadlokalnym,
o (+) – pozytywne – zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie powodujące ilościowo istotnych
zmian w środowisku,
o (o) – neutralne – brak wpływu lub wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie powodujące
odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku,
o (-) – negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki środowiskowe,
lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian ilościowych i jakościowych,
możliwe do ograniczenia,
o (- -) – znacząco negatywne – ma istotny wpływ negatywny – oddziaływanie powodujące
zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla obszarów
przyrodniczo cennych (możliwe do ograniczenia metodami planistycznymi czy
rozwiązaniami alternatywnymi do negatywnego umiarkowanego lub tez zmuszające do
odstąpienia od lokalizacji funkcji).

o
o
o
o
o
o
o

Analiza skutków środowiskowych planowanych zadań dotyczy następujących elementów:
obszary Natura 2000, i obszary chronione,
różnorodność biologiczna,
zdrowie ludzi,
fauna,
flora,
wody,
powietrze,
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o
o
o
o
o
o

powierzchnia ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne.

Przy określaniu wpływu na środowisko założeń Strategii wzięto pod uwagę
oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe,
chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Wzięto również pod uwagę odwracalność
i minimalizację skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny oraz
możliwość oddziaływania transgranicznego.
1.3. Podstawa prawna sporządzenia Prognozy
Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowią:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L
197 z 21.07.2001),
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003),
3. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.),
4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn.
zm.),
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),
6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627).
Zgodnie z zapisami przepisów art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) organy
zarządzające zobowiązane są do przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko dokumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Strategia rozwoju jest jednym
z dokumentów, które wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
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oraz przeprowadzenia postępowania
z udziałem społecznym.

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Kraina Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 oraz
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju Kraina Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020 podlegają opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. Dokumenty te
zostaną także udostępnione społeczeństwu lokalnemu celem zapewnienia jego udziału
w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI NA
LATA 2014-2020
2.1. Podstawy prawne powstania Strategii
Podstawę prawną opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata
2014-2020 stanowi art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.) zgodnie, z którym politykę rozwoju prowadzi się
na podstawie strategii rozwoju.
Projekt Strategi uwzględnia wymagania określone w art. 33 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Wskazany art. 33 ust. 1
odnosi się do strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zostało założone
3 sierpnia 2015 r. Celem powstania LGD jest przede wszystkim realizacja Lokalnej Strategii
Rozwoju. Działalność stowarzyszenia obejmuje również szeroko rozumiany rozwój obszarów
wiejskich na terenie jej działania. Budowanie i rozwijanie partnerstwa trójsektorowego pomiędzy
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu
dalszego rozwoju obszaru objętego działaniem LGD.
2.2. Zawartość oraz główne cele Strategii
2.2.1.Drzewo celów
W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od 25 sierpnia 2015 r.
do 10 września 2015 r. w ośmiu gminach należących do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
Kraina Drwęcy i Pasłęki opracowana została zbiorcza analiza SWOT dla całego obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju. W ramach analizy SWOT określono grupy czynników odziaływania na
przedmiotowy obszar: słabe strony, mocne strony, szanesę i zagrożenia. Opracowana analiza
SWOT stała się podstawą do stworzenia (przy aktywnym udziale przedstawicieli społeczności
lokalnej) drzewa problemów i drzewa celów. Na podstawie drzewa celów stworzony został
wykazany cel główny, cele strategiczne i operacyjne wraz z przypisaniem do nich preferowanych
przedsięwzięć.
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Tabela 1. Drzewo celów
Poprawa stanu zachowania obiektów
zabytkowych i określenie spójnej wizji
wykorzystania obiektów historycznych
poprzez właściwą ich prezentacje i
nadawanie funkcji przyczyniających się do
rozwoju społeczno-gospodarczego
Korzystanie z zasobów przyrodniczych w
zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju

Rozbudowa bazy obiektów stanowiących
ośrodki aktywności kulturalnej i miejsca
spotkań mieszkańców

Rozwinięcie oferty okołopobytowej i
rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu
turystycznego z perspektywy nowych
trendów rynnowych i potrzeby wydłużenia
sezonu

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego,
kulturowego
i
historycznego
dla
zachowania tożsamości obszaru, promocji i
rozwoju lokalnego

Zwiększenie dostępu do infrastruktury
umożliwiającej aktywność ruchową i
aktywne formy wypoczynku

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego,
kulturowego
i
historycznego
dla
zachowania tożsamości obszaru, promocji i
rozwoju lokalnego

Rozwinięcie
sieci
lokalnych
partnerstw
gospodarczych na rzecz tworzenia, promocji i
sprzedaży produktów i usług oraz tworzenie
ogólnodostępnej Infrastruktury na potrzeby
przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów i usług opartych na zasobach
lokalnych

Podniesienie poziom aktywności zawodowej
mieszkańców ze szczególnym wskazaniem grup
defaworyzowanych na rynku pracy

Poprawa
dostępności
komunikacyjnej miejscowości
wiejskich
położonych
peryferyjnie
względem
wiodących ośrodków lokalnych

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w zakresie urządzeń i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby pierwszego rzędu
oraz tworzących komfort zamieszkania

Pełne wykorzystanie potencjału własnego
dla rozwoju społeczno-gospodarczego i
tworzenia wysokiej jakości zamieszkania

Wykorzystanie potencjału lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój zasobów rynku pracy w
perspektywie zapotrzebowania na kadrę pracowniczą

Podniesienie
wskaźnika
przedsiębiorczości i zwiększenie
liczby podmiotów gospodarczych
bazująca na zasobach, usługach i
produktach lokalnych, tradycyjnych
oraz ekologicznych.

Polepszenie
infrastruktury
stanowiącej o bezpieczeństwie i
jakości zamieszkania

Cel główny

Zwiększenie liczby animacji
lokalnych i rozbudowa wsparcia
formalnego na rzecz liderów
lokalnych
(wsparcie
szkoleniowo-doradcze,
materialne, instytucjonalne)

Cele strategiczne

Otwarcie mieszkańców na potrzeby
społeczności lokalnej i zachęcanie do
działań kolektywnych w idei dobra
wspólnego

Cele operacyjne
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Tabela 2. Cele strategiczne i cele operacyjne

CELE STRATEGICZNE
I.
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO
I HISTORYCZNEGO DLA ZACHOWANIA
TOŻSAMOŚCI OBSZARU, PROMOCJI
I ROZWOJU LOKALNEGO

II.
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
LOKALNEGO PRZEZ SEKTOR
GOSPODARCZY I ROZWÓJ ZASOBÓW
RYNKU PRACY W PERSPEKTYWIE
ZAPOTRZEBOWANIA NA KADRĘ
PRACOWNICZĄ

III.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ W ZAKRESIE URZĄDZEŃ
I INFRASTRUKTURY ZASPAKAJAJĄCEJ
POTRZEBY PIERWSZEGO RZĘDU
ORAZ TWORZĄCYCH KOMFORT
ZAMIESZKANIA

IV
PODNIESIENIE POZIOMU
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
MIESZKAŃCÓW

CELE OPERACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH
I.1 Korzystanie
z
zasobów
przyrodniczych i kulturalnych w
zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju
I.2 Poprawa stanu zachowania obiektów
zabytkowych i określenie spójnej
wizji
wykorzystania
obiektów
historycznych poprzez właściwą ich
prezentację i nadawanie funkcji
przyczyniających się do rozwoju
społeczno-gospodarczego
oraz
kultywowanie
niematerialnego
dziedzictwa historycznego
I.3 Rozwinięcie oferty okołopobytowej
i rozbudowa infrastruktury obsługi
ruchu turystycznego z perspektywy
nowych
trendów
rynkowych
i potrzeby wydłużenia sezonu

II.1 Podniesienie
wskaźnika
przedsiębiorczości i rozwój podmiotów
gospodarczych
w
szczególności
bazujących na usługach i produktach
lokalnych oraz zasobach tradycyjnych
i ekologicznych
II.2 Rozwinięcie sieci lokalnych partnerstw
gospodarczych na rzecz tworzenia,
promocji i sprzedaży produktów i usług
oraz
tworzenie
ogólnodostępnej
infrastruktury
na
potrzeby
przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów i usług opartych na
zasobach lokalnych
II.3 Podniesienie
poziomu
aktywności
zawodowej
mieszkańców
ze
szczególnym
wskazaniem
grup
defaworyzowanych na rynku pracy

III.1 Zwiększenie dostępu do
infrastruktury
umożliwiającej
aktywność
ruchową i aktywne formy
wypoczynku
III.2 Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
miejscowości
wiejskich
położonych
peryferyjnie
względem
wiodących
ośrodków lokalnych
III.3 Rozbudowa bazy obiektów
stanowiących
ośrodki
aktywności
kulturalnej
i
miejsca
spotkań
mieszkańców

IV.1 Zwiększenie
oferty
zagospodarowania
czasu
wolnego w dostosowaniu do
potrzeb
różnych
grup
wiekowych
IV.2 Zwiększenie liczby animacji
lokalnych
i
rozbudowa
wsparcia formalnego na rzecz
liderów
lokalnych
oraz
otwarcie mieszkańców na
potrzeby
społeczności
lokalnej i zachęcanie do
wspólnych działań
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Tabela 3. Uszczegółowienie poszczególnych celów operacyjnych Strategii wraz z identyfikacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym oraz
wstępne wskazanie ich charakteru oddziaływań na środowisko
Identyfikacja charakteru działań:
o potencjalnie nieinwestycyjne – PNI
o potencjalnie inwestycyjne – PI
Wstępna identyfikacja charakteru oddziaływań proponowanych działań:
o przewaga potencjalnie negatywnych – N
o przewaga potencjalnie pozytywnych – P

I. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO,
KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO DLA ZACHOWANIA
TOŻSAMOŚCI OBSZARU, PROMOCJI
I ROZWOJU LOKALNEGO

CEL
STRATEGICZNY

USZCZEGÓŁOWIENIE CELU OPERACYJNEGO

CEL OPERACYJNY

I.1.
Korzystanie
z
zasobów
przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju

I.2. Poprawa stanu zachowania obiektów
zabytkowych i określenie spójnej wizji
wykorzystania obiektów historycznych
poprzez właściwą ich prezentację
i nadawanie funkcji przyczyniających się
do rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz kultywowanie niematerialnego
dziedzictwa historycznego

A. akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobów
naturalnych i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego (PNI)
B. działania edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej
społeczeństwa (PNI)
C. organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych
walorów przyrodniczych i kulturalnych (PNI)
D. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowych
wraz z jego promocją (PNI)
E. tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych (PI-P)
F. urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców (PI-P)
A. rewitalizacja obiektów zabytkowych celem wykorzystania ich na potrzeby
działalności społecznej i gospodarczej (PI-P)
B. ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych (PI-P)
C. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego
wraz z jego promocją (PNI)
D. zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR (PNI)
A. budowa infrastruktury obsługi ruch turystycznego (PI-N)
B. tworzenie i rozwijanie sieci współpracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego (PNI)
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I.3 Rozwinięcie oferty okołopobytowej C. tworzenie produktów i usług turystycznych, przy wykorzystaniu lokalnych
i rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu
zasobów kulturalnych, historycznych i przyrodniczych wraz z ich promocją (PNI)
turystycznego z perspektywy nowych D. analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD (PNI)
trendów
rynkowych
i
potrzeby
wydłużenia sezonu

II. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
LOKALNEGO PRZEZ SEKTOR
GOSPODARCZY I ROZWÓJ
ZASOBÓW RYNKU PRACY W
PERSPEKTYWIE
ZAPOTRZEBOWANIA NA KADRĘ
PRACOWNICZĄ

CEL
STRATEGICZNY

CEL OPERACYJNY

USZCZEGÓŁOWIENIE CELU OPERACYJNEGO

II.1.
Podniesienie
wskaźnika
przedsiębiorczości i rozwój podmiotów
gospodarczych
w
szczególności
bazujących na usługach i produktach
lokalnych oraz zasobach tradycyjnych
i ekologicznych
II.2.
Rozwinięcie
sieci
lokalnych
partnerstw gospodarczych na rzecz
tworzenia, promocji
i sprzedaży
produktów i usług oraz tworzenie
ogólnodostępnej
infrastruktury
na
potrzeby przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów i usług opartych na
zasobach lokalnych

A. podejmowanie działalności gospodarczej (PI-N)
B. rozwijanie dzielnosci gospodarczej, w szczegolnosci bazującej na usługach
i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych (PI-N)

A. inicjowanie i rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami
gospodarczymi działającymi na rynku lokalnym (PNI)
B. promowanie usług i produktów lokalnych (PNI)
C. działania na rzecz rozwoju rynków zbytu na rzecz produktów i usług lokalnych
tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (PI-N)
D. tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw (PI-N)
E. badania i analizy dotyczące lokalnego sektora gospodarczego obszaru LGD
i lokalnych produktow i usług (PNI)

12
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III. ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY
ZASPAKAJAJĄCEJ POTRZEBY
PIERWSZEGO RZĘDU ORAZ
TWORZĄCYCH KOMFORT
ZAMIESZKANIA

CEL
STRATEGICZNY

USZCZEGÓŁOWIENIE CELU OPERACYJNEGO

CEL OPERACYJNY

III.1.
Zwiększenie
dostępu
do A. budowa, przebudowa ogolnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
infrastruktury umożliwiającej aktywność
turystycznej i rekreacyjnej (PI-N)
ruchową i aktywne formy wypoczynku
III.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej A. budowa i przebudowa publicznych drog gminnych i powiatowych, ktore
umozliwiają połączenie obiektow uzytecznosci publicznej (swiadczących usługi:
miejscowości
wiejskich
położonych
społeczne, zdrowotne, opiekunczo-wychowawcze, edukacyjne) z siecią drog
peryferyjnie
względem
wiodących
ośrodków lokalnych
publicznych lub skracają dystans/czas dojazdu do tych obiektow (PI-N)
A. budowa, przebudowa obiektów stanowiących ogólnodostępnej infrastrukturę
społeczną lub kulturalną (PI-N)
III.3.
Rozbudowa
bazy
obiektów
stanowiących
ośrodki
aktywności
kulturalnej i miejsca spotkań mieszkańców
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3. POWIĄZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU KRAINY DRWĘCY I PASŁĘKI
NA LATA 2014-2020 Z INNYMI DOKUMENTAMI ORAZ ANALIZA ZGODNOŚCI Z
CELAMI OCHRONY ŚRODOWISKA NA POZIOMIE REGIONALNYM
3.1. Powiązania z dokumentami strategicznymi
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki jest w pełni komplementarna z celami
szczegółowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przypisanym dla
działania, w szczególności z celem 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”,
oraz wszystkimi trzema celami przekrojowymi. Ponadto LSR jest komplementarne z Strategią
Komisji Europejskiej – Europa 2020.
Rozpatrując komplementarność LSR wobec najistotniejszych dokumentów planistycznych
dotyczących regionu przeanalizowano, z jednej strony cele uwzględnione w strategii i z drugiej
strony cele innych dokumentów strategicznych. Jednoznacznie można stwierdzić, że analizowane
cele są wzajemnie komplementarne, co do zakresu oraz służą zrównoważonemu rozwojowi
społeczno-gospodarczemu. W tabelach poniżej przedstawiono wyniki analizy dokumentów
planistycznych, które uznano za najistotniejsze z punktu widzenia wdrażania LSR.
Tabela 4. Powiązania Lokalna Strategia Rozwoju z dokumentami strategicznymi

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020
Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (cele przekrojowe)
Środowisko
Łagodzenie zmiany
Innowacje
klimatu i
przystosowanie się do
niej
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

EUROPA 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu (priorytety)
Rozwój inteligentny:
Rozwój zrównoważony:
Rozwój sprzyjający
rozwój gospodarki
wspieranie gospodarki włączeniu społecznemu:
opartej na wiedzy i
efektywniej
wspieranie gospodarki o
innowacji
korzystającej z zasobów,
wysokim poziomie
bardziej przyjaznej
zatrudnienia,
środowisku i bardziej
zapewniającej spójność
konkurencyjnej
społeczną i terytorialną
X

X

X

X

X

Pakiet Energetyczno – Klimatyczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.
o 20% w stosunku do roku 1990
oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
a takze wzrost efektywnosci energetycznej do 2020 r.

Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego

X
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Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców
Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020
Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców
Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (obszary strategiczne)
Sprawne i efektywne
Konkurencyjna
Spojnosc społeczna
panstwo
gospodarka
i terytorialna
X

X

X

X

X

X

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do 2020 roku (obszary strategiczne)
Innowacyjnosc
Zasoby pracy i jakosc
Infrastruktura
kapitału ludzkiego
transportowa
i elektroenergetyczna
16
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Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020
Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury
zaspakajającej potrzeby
pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort
zamieszkania

X

X

X

X

X

X

X

X

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (cele strategiczne)
Wzrost
Wzrost
Wzrost liczby
Nowoczesna
konkurencyjnośc
aktywności
i jakości
infrastruktura
i gospodarki
społecznej
powiązań
rozwoju
sieciowych
X

X

X

X

X
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Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

X

Osoby bezrobotne są bardziej
gotowe do zmian, aktywne
w rozwiązywaniu swoich
problemow, bardziej samodzielne
zyciowo i ekonomicznie oraz
częsciej wchodzą na rynek pracy
dzięki instrumentom aktywnej
integracji, w tym ekonomii
społecznej

X

X

Społecznosci lokalne aktywniej
uczestniczą w zaspokajaniu swoich
potrzeb i kreowaniu zycia
społecznego

Osoby z grup społecznych
zagrozonych wykluczeniem
społecznym biorą coraz bardziej
aktywny udział w rozwiązywaniu
swoich problemow i uczestniczą w
zyciu społecznosci lokalnej

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki
na lata 2014 - 2020

Rodzina w większym stopniu
wykorzystuje swoj potencjał oraz
zyje w warunkach sprzyjających
wypełnianiu funkcji i rol
społecznych

Strategia polityki społecznej województwa warmińskomazurskiego do 2020 roku (cele strategiczne)

Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tozsamosci
obszaru, promocji i rozwoju
lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwoj zasobow
rynku pracy w perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzen
i infrastruktury zaspakajającej
potrzeby pierwszego rzędu
oraz tworzących komfort
zamieszkania

X

Podniesienie poziomu
aktywnosci społecznej
mieszkancow

X

X

X
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Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury zaspakajającej
potrzeby pierwszego rzędu
oraz tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa warmińsko - mazurskiego
Kształtowanie
Podnoszenie
Ochrona i racjonalne
struktur
konkurencyjności,
kształtowanie
przestrzennych
innowacyjności
środowiska
województwa
i atrakcyjności regionu
przyrodniczego
zapewniających
i dziedzictwa
spójność
kulturowego
regionu i likwidację
dysproporcji rozwoju
społecznogospodarczego,
uwzględniających
zasady
zrownowazonego
rozwoju

X

X

X

X

X

X

Program ochrony środowiska województwa
warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018
Doskonalenie działań
Zapewnienie ochrony
Poprawa jakości
systemowych
i racjonalnego
środowiska
użytkowania zasobów
i bezpieczeństwa
naturalnych
ekologicznego

Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego

X
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i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury zaspakajającej
potrzeby pierwszego rzędu
oraz tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020
Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego
i historycznego dla
zachowania tożsamości
obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie potencjału
lokalnego przez sektor
gospodarczy i rozwój
zasobów rynku pracy w
perspektywie
zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w
zakresie urządzeń
i infrastruktury zaspakajającej
potrzeby pierwszego rzędu
oraz tworzących komfort
zamieszkania
Podniesienie poziomu
aktywności społecznej
mieszkańców

X

X

X

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostródzkiego
na lata 2008 - 2020 (cele strategiczne)
Rozwój gospodarczy
Zaspokojenie potrzeb
Ochrona
społeczności lokalnej
środowiska
naturalnego
X

X

X

X

X
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Lokalna Strategia Rozwoju
Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020

Wykorzystanie
potencjału
przyrodniczego,
kulturowego
i historycznego dla zachowania
tożsamości obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego
Wykorzystanie
potencjału
lokalnego
przez
sektor
gospodarczy i rozwój zasobów
rynku pracy w perspektywie
zapotrzebowania
na
kadrę
pracowniczą
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej w zakresie urządzeń
i infrastruktury zaspakajającej
potrzeby pierwszego rzędu oraz
tworzących komfort zamieszkania
Podniesienie poziomu aktywności
społecznej mieszkańców

Zintegrowana Strategia Rozwoju
Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2015 - 2025
(obszary priorytetowe)
Konkurencyjna
Bogata i różnorodna
Wysoka jakość
i nowoczesna
infrastruktura
życia
gospodarka

X

X

X

X

X

3.2. Analiza zgodności z celami ochrony środowiska na poziomie regionalnym
Zagadnienia ochrony środowiska w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki
zawarto przede wszystkim w I celu strategicznym Wykorzystanie potencjału przyrodniczego,
kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego .
Cel operacyjny I.1
Korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju
oraz uszczegółowienie celu:
A. akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobow naturalnych
i zrownowazonego korzystania ze srodowiska przyrodniczego,
B. działania edukacyjne w zakresie podniesienia swiadomosci ekologicznej społeczenstwa,
C. organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorow
przyrodniczych i kulturalnych,
D. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowych wraz z jego
promocją,
E. tworzenie edukacyjnych centrow ekologicznych i przyrodniczych,
F. urządzenie, przebudowa i doposazenie parkow, skwerow i zielencow.
21
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Cel operacyjny I.2.
Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i określenie spójnej wizji
wykorzystania obiektów historycznych poprzez właściwą ich prezentację i
nadawanie funkcji przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
kultywowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego
oraz uszczegołowienie celu:
A. rewitalizacja obiektów zabytkowych celem wykorzystania ich na potrzeby działalności
społecznej i gospodarczej,
B. ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych,
C. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego
promocją,
D. zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR.
Cel operacyjny I.3
Rozwinięcie oferty okołopobytowej i rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu
turystycznego z perspektywy nowych trendów rynkowych i potrzeby wydłużenia
sezonu
oraz uszczegołowienie celu:
A. budowa infrastruktury obsługi ruch turystycznego,
B. tworzenie i rozwijanie sieci wspołpracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego,
C. tworzenie produktow i usług turystycznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobow
kulturalnych, historycznych i przyrodniczych wraz z ich promocją,
D. analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD.
Zgodność celów operacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz ich uszczegółowień
z celami ochrony środowiska na poziomie regionalnym
Cele operacyjne dotyczące ochrony środowiska oraz ich uszczegółowienia Lokalnej Strategii
Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 korespondują z celami ochrony środowiska
w następujących dokumentach:

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025
Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego (cel 4.3)
A.

B.

Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa; zachowanie walorów krajobrazowych
województwa; weryfikacja form ochrony przyrody; ochrona przed powodziami
i deficytem wody; zapewnienie integralności przyrodniczej województwa; ochrona
i restytucja elementów rodzimej przyrody, w tym prowadzenie inwentaryzacji,
waloryzacji i monitoringu różnorodności biologicznej.
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprzez
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stosowanie transportu (np. rowerowego) i ogrzewania przyjaznego środowisku;
rozbudowa sieci kanalizacyjnych (w tym także kanalizacji deszczowej) oraz budowa lub
modernizacja oczyszczalni ścieków (zwłaszcza na terenach zabudowy rozproszonej),
dalsze inwestowanie w sieci wodociągowe; zapobieganie powstawaniu odpadów
i racjonalna gospodarka odpadami, w tym selektywna zbiórka odpadów, recykling,
odzysk, budowa instalacji zagospodarowania odpadów; usuwanie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza PCB i azbestu; ochrona
ekosystemów leśnych przed pożarami i innymi szkodliwymi czynnikami zagrażającymi
trwałości
lasów,
prowadzenie
monitoringu
środowiska
i ogólnodostępnej wojewódzkiej bazy danych o środowisku (GIS).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
A. ochrona i kształtowanie najcenniejszych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
w tym ochrona krajobrazów:
o Ustala się regionalny system obszarów chronionych, powiązany z systemem
krajowym i składający się z rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych
i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
o Ustala się różnorodność biologiczną jako naturalny kapitał przestrzeni
o strategicznym znaczeniu dla regionu.
o Przyjmuje się zrównoważone zarządzanie przestrzenią przyrodniczą, stanowiącą
potencjał rozwoju regionalnego i lokalnego.
o Uznaje się za niezbędne przeprowadzenie kompleksowej identyfikacji struktury
jakościowej krajobrazów województwa (z uwzględnieniem zaleceń Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej i metodyki, która będzie opracowana na poziomie
krajowym), ze szczególnym zwróceniem uwagi na najcenniejsze i najbardziej
zagrożone krajobrazy Warmii i Mazur.
o Przeciwdziałanie zagrożeniom degradacji krajobrazów w procesach gospodarowania
w przestrzeni oraz dążenie do odtworzenia (przywrócenia walorów) krajobrazów
zdegradowanych.
o Wypracowanie metod i działań kompleksowej ochrony krajobrazu, uwzględnianych
następnie w dokumentach planistycznych i strategiczno-programowych różnej rangi,
realizowanych w sposób ciągły.
o Postrzeganie krajobrazów jako ważnych elementów potencjału rozwojowego
województwa, istotnych dla jakości życia, atrakcyjności inwestycyjnej oraz promocji
regionu.
o Ustala się zachowanie i ochronę tożsamości oraz różnorodności kulturowej regionu,
znajdujących swój wyraz w zachowanych elementach historycznych struktury
przestrzennej województwa.
o Ustala się zachowanie, ochronę i utrzymanie w dobrym stanie najważniejszych w skali
regionalnej i ponadregionalnej obiektów zabytkowych.
o Zespolenie i koordynacja form i metod ochrony dziedzictwa kulturowego.
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Przyjmuje się przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom mającym wpływ na stan
obiektów zabytkowych jako ważny element polityki przestrzennej regionu.
B. Uwzględnianie w polityce przestrzennej wymogów ochrony i odtwarzania różnorodności
gatunkowej i siedliskowej, w tym kształtowanie spójności terytorialnej i funkcjonalnej
przestrzeni przyrodniczej dla zapobiegania jej fragmentacji:
o Ustala się kształtowanie systemów zielonej infrastruktury, w celu zapewnienia
ekologicznej spójności obszarów oraz zachowania cennych funkcji ekosystemów.
o Ustala się zachowanie i odtwarzanie kluczowych struktur obszarowych w systemie
powiązań Ekologicznych.
o Rekomenduje się przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk, głównie poprzez rozwój
zielonej infrastruktury.
o Rekomenduje się kształtowanie wewnątrzmiejskich układów ekologicznych
w powiązaniu z regionalnym systemem ekologicznym.
C. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym zabezpieczenie cennych
gospodarczo złóż kopalin, a także jakościowa i ilościowa ochrona wód:
o Ustala się zachowanie i ochronę zasobów wodnych oraz osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, jako jeden z priorytetów
zarządzania przestrzenią.
o Kształtowanie zasobów wodnych i racjonalne nimi gospodarowanie.
o Ustala się ochronę wód podziemnych, w tym w szczególności głównych zbiorników
wód podziemnych, będących strategicznymi zasobami wód, stanowiącymi źródło
zaopatrzenia ludności w wodę.
o Zachowanie zasobów glebowych i racjonalne ich wykorzystanie.
o Kształtowanie zasobów leśnych poprzez realizację wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
oraz zwiększanie bioróżnorodności w lasach.
o Ochrona zasobów złóż kopalin i racjonalne gospodarowanie nimi z uwzględnieniem
zasad i celów zrównoważonego rozwoju.
o

Program Ochrony Środowiska
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018
A. PRIORYTET I: DOSKONALENIE DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
Kierunki działań:
I.1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategicznych programach
rozwoju województwa
I.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej dla realizacji celów
Programu Ochrony Środowiska
I.3. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
I.4. Rozwój systemu ekozarządzania
I.5. Wzrost udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
I.6. Rozwój badań i postęp techniczny w dziedzinie ochrony środowiska
I.7. Wzrost odpowiedzialności za szkody w środowisku
I.8. Uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym:
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I.9. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
B. PRIORYTET II: ZAPEWNIENIE OCHRONY I RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW
NATURALNYCH
Kierunki działań:
II.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
II.2. Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
II.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody
II.4. Ochrona powierzchni ziemi
II.5. Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi
II.6. Ochrona klimatu
II.7. Doskonalenie gospodarowania zasobami energetycznymi
C. PRIORYTET III: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO
Kierunki działań:
III.1. Ograniczanie środowiskowych zagrożeń zdrowia i życia
III.2. Poprawa jakości powietrza
III.3. Poprawa jakości wód
III.4. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami
III.5. Ograniczanie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych
III.6. Ograniczanie zagrożeń ze strony substancji chemicznych w środowisku
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4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
4.1 Charakterystyka ogólna
4.1.1 Położenia administracyjne i geograficzne
Zakres przestrzenny Prognozy dla Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na
lata 2014-2020 obejmuje obszar 1735 km2 w zachodniej części województwa warmińsko –
mazurskiego, na terenie powiatu Ostródzkiego i Olsztyńskiego. W skład Lokalnej Grupy Działania
wchodzą następujące gminy: Dąbrówno, Grunwald, Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda
(gm. wiejska), Świątki.

4.1.2. Charakterystyka fizjograficzna
Na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, wg J.Kondrackiego i A. Rychlinga,
rozróżniamy cztery regiony fizjograficzne ułożone równoleżnikowo. Posuwając się od północy
wyróżniamy:
1. Pojezierze iławskie obejmujące swym zasięgiem: północno – zachodnią część gminy Miłakowo,
niemal całą powierzchnię gminy Morąg.
2. Nizinę staropruską w skład której wchodzi: pozostała część gminy Miłakowo (środkowa
i południowo – wschodnia), wschodni fragment gminy Morąg, niemal cała gmina Łukta, część
gminy Ostróda (wąski pas ciągnący się wzdłuż granicy północno – wschodniej i gminy Grunwald.
3. Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie swym zasięgiem obejmuje: niemal całą gminę Grunwald
i całą gminę Dąbrówno.
4. Pojezierze Olsztyńskie w skład którego wchodzą gmina Jonkowo i Świątki
Dominującymi są pojezierza, charakteryzujące się znaczną różnorodnością form
morfologicznych, urozmaiconą rzeźbą terenu. Najbardziej skonfigurowane tereny występują w
gminie Ostróda z najwyższym w województwie wzniesieniem Górą Dylewską 312 m n.p.m. będącą
fragmentem Wzgórz Dylewskich leżących na Garbie Lubawskim. Innym istotnym i bardzo
charakterystycznym wyróżnikiem tych terenów jest duża ilość jezior. Na terenie LGD leży Dolina
Drwęcy stanowiąca osobny mezoregion. Jest to szeroka, płaskodenna dolina, a więc nietypowa dla
obszaru pojeziernego.

4.1.3. Warunki klimatyczne
Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne, tereny LGD leżą w dzielnicy mazurskiej.
Należy ona do najchłodniejszych obszarów w Polsce. Średnia temperatura roku wynosi około 6,6
ºC (dla Mikołajek). W porównaniu do innych obszarów dzielnicy mazurskiej klimat rejonu LGD
jest stosunkowo łagodny, głównie dzięki wpływom morza. Średnia temperatura z wielolecia
wynosi 7,1 ºC. Najchłodniejszymi miesiącami są styczeń i luty, których średnie temperatury
wynoszą odpowiednio: -3,5 ºC i –3,6 ºC. Najcieplejszym jest lipiec (17,9 ºC). Średnia długość
okresu wegetacji wynosi około 204 dni w roku. W układzie rocznym dominują wiatry z kierunku
południowo–zachodniego i zachodniego. Dość duży też jest udział wiatrów z kierunku
południowo–wschodniego. Zdecydowanie najrzadziej wieją wiatry z kierunku północnego,
północno-wschodniego, a także i wschodniego. Układ wiatrów w poszczególnych porach roku nie
odbiega zasadniczo od układu rocznego. W lecie stosunkowo mniej jest wiatrów południowo–
wschodnich, a najwięcej (ponad 25 %) – wiatrów zachodnich. Różnice między częstotliwościami
wiania wiatrów z kierunku północnego i północno-wschodniego, a z sektora zachodniego
i południowozachodniego w ciągu roku są znaczne - około pięciokrotne. Pokrywa śnieżna
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utrzymuje się średnio 81 dni w roku. Przeciętnie formowanie się pokrywy śnieżnej następuje
w drugiej dekadzie grudnia, jej zanik na początku marca. Średni opad roczny wynosi około 600
mm. Na przestrzeni roku opady letnie zdecydowanie przeważają nad zimowymi. Maksymalne
miesięczne sumy opadów występują w lipcu – średnio 90 mm, najmniejsze w okresach styczeń –
marzec – około 22 – 40 mm miesięcznie. Liczba dni z opadami wynosi średnio około 160 dni.
Liczba dni pochmurnych wynosi około 135 w roku i w stosunku do znacznego zachmurzenia
średniego jest stosunkowo nieduża. Położenie w zasięgu wpływów Bałtyku i znaczna
powierzchnia jezior i bagien przyczynia się do stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza
i niskich niedosytów. Najwyższe wysycenie powietrza parą wodną obserwowano w listopadzie
i grudniu, a najniższe w maju i czerwcu. Przedstawiona powyżej charakterystyka warunków
termicznych jest modyfikowana lokalnymi warunkami fizjograficznymi, przede wszystkim rzeźbą
terenu, zaleganiem wód gruntowych, szatą roślinną itp.

4.2. Stan środowiska
oddziaływaniem

na

obszarach

objętych

potencjalnym

znaczącym

4.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Obszar LGD należy do pięciu zlewni. Z tego trzy z nich mają charakter głównych i są to
zlewnie rzek: Pasłęki, Drwęcy oraz Zalewu Wiślanego który swym zasięgiem obejmuje część gmin
Miłakowo i Morąg. Dwie pozostałe są małe. Należą do nich zlewnia rzeki Wkra w gminie
Dąbrówno oraz rzeki Łyny, której dopływem jest Marózka przebiegająca przez Zybułtowo
i Stębark w gminie Grunwald. Największymi ciekami są rzeki Drwęca i Pasłęka. Drwęc
prawobrzeżny dopływ Wisły - obszar zlewni to 656 km2. Drwęca bierze swój początek na
Pojezierzu Olsztyńskim powyżej jeziora Drwęckiego w rejonie Wzgórz Dylewskich. Największymi
dopływami są: Grabiczek, Poburzanka, Gizela, Sandela, Wel, Iławka i Radomka. W górnym biegu
przepływa przez niewielkie jezioro Ostrowin i typowo rynnowe jezioro Drwęckie, które
połączone jest kanałem Elbląskim przez jezioro; Ilińsk, Bartężek, Ruda Woda (Duckie), Sambród,
Piniewo i jezioro Drużno z rzeką Elbląg. Krajobraz zlewni rzeki jest bardzo urozmaicony
i malowniczy. Jest to obszar licznych pagórków i wzgórz w postaci moren czołowych
o deniwelacjach dochodzących do 100 m. Rzeka Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego.
Powierzchnia dorzecza Pasłęki obejmuje obszar 2294,5 km². Pod względem długości jest trzecią
co do wielkości (zaraz po Wiśle i Odrze) rzeką I rzędu, natomiast w klasyfikacji długości
wszystkich polskich rzek jest na miejscu 23.
Rzeka Drwęca największe zanieczyszczenia odbiera pośrednio poprzez swoje dopływy
i są to ścieki pochodzące z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z chemicznym strącaniem
fosforu zlokalizowanej w Tyrowie obsługującej mieszkańców Ostródy, okoliczne miejscowości
w gm. wiejskiej Ostróda
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Tabela 5 Klasyfikacja wód Drwęcy w 2014 r. na wybranych stanowiskach
Stanowisko pomiarowe
Drwęca do jez. Drwęckiego z
jez. Ostrowin

Drwęca od początku do końca
Jez. Drwęckiego bez kan.
Ostródzkiego i Elbląskiego

Klasa elementów
biologicznych

II

III

Klasa elementów
hydromorfologicznych

II

II

Stan / potencjał ekologiczny

dobry i powyżej

umiarkowany

Stan chemiczny

dobry

dobry

Wskaźniki

Źródło: Raporty WIOŚ 2014

Stan jakości wód rzeki Drwęcy nie zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat. Powyższa
tabela charakteryzuje stan jakości wód rzeki. Obserwuje się pogorszenia jakości wód rzeki, co
może świadczy o wpływie zanieczyszczeń pośrednio zrzucanych do rzeki z obszaru zlewni.
Największym problem dla rzeki Drwęcy są wysokie zawartości substancji organicznych, a także
stężenia związków fosforu i azotu azotynowego, powodujące eutrofizację rzeki. Niepokojące są
również utrzymujące się od wielu lat wysokie wartości miana Coli. Świadczy to o złym stanie
sanitarnym rzeki. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na stan czystości wód rzeki Drwęcy jest
duże zalesienie obszarów nadrzecznych, które stwarza warunki dla lepszego samooczyszczanie
się. W raporcie o stanie środowiska za rok 2011 wody Pasłęki uzyskały III klasę czystości (w
badaniach w roku 2007 IV klasę czystości). Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska
poprzez Pasłękę do Morza Bałtyckiego następuje odpływ metali ciężkich, w ciągu 2012 roku w
ilościach: 5,3 ton cynku, 0,6 tony miedzi, ok. 300 kg ołowiu, 0,5 tony chromu oraz 0,8 tony niklu
Na terenie LGD istotny element przyrodniczy stanowią jeziora jest ich 146 i zajmują 5,2%
powierzchni obszaru. Z tego 112 ma powierzchnię powyżej 5 ha, a 34 ponad 50 ha. Największym
z nich należy Narie leżące w gminie Morąg o powierzchni 1 131,81 ha. Posiada bardzo
urozmaiconą linię brzegową z kilkunastoma wyspami o maksymalnej głębokości 45 m. Kolejne
duże jeziora to: Drwęckie, Szeląg Wielki, Dąbrowa Wielka, Ruda Woda (Duckie), Gil Wielki i Isąg.
Najgłębszym jeziorem na terenie LGD są Wuksniki (68 m) leżące w granicach gminy Miłakowo.
Wody podziemne
Wody podziemne na terenie Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Olsztyńskiego, Pojezierza
Chełmińsko-Dobrzyńskiego są intensywnie zasilane przez wody pochodzące z opadów, płytkich
poziomów wodonośnych, a także lokalnie dzięki infiltrującym wodom z rzek i jezior. Strefy
drenażu wód są przede wszystkim związane z obszarem Żuław Wiślanych, doliną Wisły i dolinami
innych większych rzek.
Naturalna odporność wód podziemnych jest uwarunkowana stopniem izolacji od
powierzchni i systemem krążenia wód. Ważnym czynnikiem decydującym o stopniu zagrożenia
są rzeczywiste i potencjalne ogniska zanieczyszczeń. Występują one lokalnie i są związane
z obszarami miejsko-przemysłowymi. Wynikiem naturalnej odporności poziomów wodonośnych
oraz występujących ognisk zanieczyszczeń jest stopień zagrożenia. Wody podziemne występujące
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na obszarze LGD ze względu na występujące warunki hydrologiczne (brak izolacji) cechują się
wysokim stopniem zagrożenia.
Prowadzony w latach 1998-2003 przez WIOŚ monitoring jakości zwykłych wód
podziemnych wskazywał, że w punktach pomiarowych na obszarze LGD wody podziemne
ujmowane z utworów czwartorzędowych zostały zaliczone do wód średniej jakości (II klasa). O
obniżonej jakości tych wód decydowały przekroczenia w zakresie wskaźników takich jak: żelazo,
mangan oraz azot amonowy. O ile podwyższone zawartości żelaza i manganu w płytkich
warstwach wodonośnych nie świadczą o dodatkowym zanieczyszczeniu, o tyle azot amonowy jest
wskaźnikiem, który potwierdza silną presję zewnętrzną na jakość tych wód. Źródłem związków
azotowych w wodach podziemnych mogą być ścieki komunalne i przemysłowe, odcieki ze
składowisk, ferm oraz osadników gnilnych, a także spływy obszarowe z pól uprawnych.
Zważywszy na fakt, iż wody podziemne na terenie LGD są zasilane przez wody powierzchniowe
rzek i jezior można stwierdzić, że w dużej mierze zanieczyszczenia znajdujące się w wodach
podziemnych są wynikiem zanieczyszczeń znajdujących się w wodach powierzchniowych.
Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie działań na rzecz ochrony wód powierzchniowych.

4.2.2. Powietrze
Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w regionie dokonuje corocznie Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie wyników pomiarów Państwowego
Monitoringu Środowiska. Na obszarze województwa wydzielono trzy strefy. Obszar LGD jest
przydzielony do strefy warmińsko-mazurskiej.
Ocena przeprowadzona jest oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia z uwzględnieniem
dwóch grup kryteriów: jakości dla kryterium ochrony zdrowia oraz dla kryterium ochrony roślin.
Klasyfikacji strefy dokonuje się oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia. Klasa wynikowa strefy
dla każdego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej spośród klasyfikacji uzyskanych wg
parametrów dla tego zanieczyszczenia. Na obszarach strefy ocenę przeprowadza się:
o ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzenu, tlenku węgla i ozonu oraz ołowiu, arsenu,
kadmu, niklu i benzo(α)pirenu w pyle zwieszonym PM10,
o ze względu na ochronę roślin: dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.
Klasy stref wydzielone są na podstawie analizy stężeń:
o klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych,
o klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji,
o klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku
gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.
W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się natomiast
dwuklasową skalę:
o klasa D1 - poziom substancji nie przekracza poziomu celu długoterminowego,
o klasa D2 - poziom substancji przekracza poziom celu długoterminowego.
Obszar LGD zaliczany jest do strefy warmińsko-mazurskiej. W tabelach poniżej
przestawiono klasy uzyskane w ocenie jakości powietrza ze względu na zdrowie ludzi oraz ze
względu na ochronę roślin.
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Tabela 6 Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w 2014 r. – ze względu na ochronę zdrowia
(dla strefy warmińsko-mazurskiej)
Zanieczyszczenie

Klasy oceny 2014 roku

Dwutlenek siarki SO2

A

Dwutlenek azotu NO2

A

Pył PM10

C

Ołów Pb

A

Nikiel

A

Kadm Cd

A

Arsen As

A

Benzo(α)piren BaP

C

Tlenek węgla CO

A

Benzen C6H6

A

Ozon O3 (docelowy)

A

Ozon O3 (długoterminowy)

D2

Pył PM2,5

A

Źródło: Raporty WIOŚ 2015

Tabela 7 Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w 2014 roku – ze względu na ochronę roślin
(dla strefy warmińsko-mazurskiej)
Zanieczyszczenie

Klasy oceny 2014 roku

Dwutlenek siarki SO2

A

Dwutlenek azotu NO2

A

Ozon O3 (docelowy)

A

Ozon O3 (długoterminowy)

D2

Źródło: Raporty WIOŚ 2015

Ze względu na ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 został
opracowany „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu
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zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10”. Według
programu diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie omawianej strefy
wskazuje, że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
jest emisja powierzchniowa oraz napływ zanieczyszczeń spoza strefy. Podstawowym źródłem
emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu,
drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania mieszkań/domów i wody. Zarówno stan
techniczny dużej ilości kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych jest zły
– bardzo niska sprawność, zanieczyszczenie kominów i palenisk, jak i jakość paliw (węgla
i drewna) jest wysoce niezadowalająca. Często dochodzi również do tego spalanie w piecach
odpadów z gospodarstw domowych (między innymi butelek PET, kartonów po napojach,
odpadków organicznych i innych). Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie zimowym
(grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie prędkości wiatru, decydują o występowaniu
przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Istotną barierę dla wyboru przez mieszkańców
niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi obecna, niestabilna polityka paliwowa państwa
oraz wysokie ceny tych paliw. W przypadku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu
zawieszonego PM10 (zagrażającego zdrowiu mieszkańców strefy) należy bezwzględnie
wprowadzić wszystkie możliwe działania, które ograniczą emisję pyłu zawieszonego, ze
wszystkich rodzajów działalności.
4.2.3 Klimat akustyczny
Oceny stanu klimatu akustycznego i poziomu zagrożenia hałasem dokonywane są na
podstawie wyników akcji pomiarowych realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska zgodnie z założeniami systemu kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących
hałas. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim
przez źródła hałasu takie, jak :
komunikacja samochodowa,
zakłady: przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, emitujące hałas na zewnątrz,
obiekty użyteczności publicznej związane z hałaśliwą działalnością, np. stadiony, lokale
rozrywkowe,
o transport dostawczy i komunalny, maszyny budowlane.
Hałasem przyjęto określać dźwięki o częstotliwościach i natężeniach stwarzających
uciążliwość dla ludzi i środowiska. Podstawowym wskaźnikiem poziomu hałasu, jest tzw.
równoważny poziom hałasu wyrażany w decybelach (dB).
o
o
o

Na terenie LGD podstawowym źródłem hałasu jest komunikacja. Pozostałe przyczyny
uciążliwości akustycznej mają charakter lokalny i związane są z zakładami produkcyjnymi,
obiektami handlowymi i usługowymi. Uciążliwość hałasu, pochodzącego z komunikacji drogowej,
związana jest z powszechnością jego występowania oraz długim czasem oddziaływania. Jedną
z głównych przyczyn zwiększającego się w ostatnich latach zagrożenia hałasem jest intensyfikacja
ruchu drogowego. Uciążliwość tras komunikacyjnych zależy głównie od natężenia ruchu,
struktury strumienia pojazdów, prędkości pojazdów, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni,
stanu technicznego pojazdów oraz odległości zabudowy od drogi.
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4.2.4 Promieniowanie elektromagnetyczne
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.
Istotnym źródłem promieniowania magnetycznego są stacje bazowe telefonii
komórkowej oraz przekaźniki radiowe. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie
elektromagnetyczne, generowane przez anteny w czasie ich pracy. Moc promieniowania
izotropowo jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej (często również powyżej 100 W).
Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz.
Źródłem pola elektromagnetycznego na terenie LGD są:
o linie średniego napięcia związane z zaopatrzeniem ludności w energię elektryczną lub
przesyłem energii elektrycznej,
o stacje transformatorowe 15kV/0,4 kV, 15 kV/230 V,
o maszty telefonii komórkowej.

4.2.5 Gleby
Różnorodność skał macierzystych z jakich powstawały gleby na terenie LGD powoduje, że
mamy do czynienia z dużą ich zmiennością. Gleby leżą w obszarze dwóch stref; środkowej –
charakteryzującej się różnorodnością pokrywy glebowej i południowej – występują gleby mało
urodzajne. Gleba, to wierzchnia warstwa ziemi przekształcona w wyniku różnorodnych zabiegów
agrotechnicznych, przydatna rolniczo. Pełni podstawową funkcję w rolnictwie, więc z uwagi na
rolniczy charakter terenu, bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi
oraz skuteczna ich ochrona. Degradacja gleb, to proces pogarszania jej właściwości, powodujący
m.in. zmniejszenie plonowania roślin uprawnych, wartości użytkowej płodów rolnych, a przede
wszystkim rangi ekologicznego funkcjonowania pokrywy glebowo-roślinnej w krajobrazie. W
ostatnich latach obserwujemy znaczne nasilenie wielu procesów degradacji gleby z udziałem
człowieka. Główne zagrożenia gleb to: degradacja chemiczna (niewłaściwe stosowanie nawozów
mineralnych i pestycydów) oraz zakwaszenie gleb, degradacja fizyczna (związana z działalnością
górniczą, mechanizacją rolnictwa oraz erozją), degradacja przez niewłaściwą meliorację:
jednostronne osuszanie oczek śródpolnych, odwadnianie gruntów, brak możliwości
retencjonowania wody. Szczególnie jest to dotkliwe w odniesieniu do ważnych przyrodniczo
kompleksów gleb hydrogenicznych. Skrajnie niekorzystne zabiegi to próby osuszanie torfowisk.
Szczególnie istotne w aspekcie badań środowiskowych jest chemiczne zanieczyszczenie gleby
metalami ciężkimi. W odniesieniu jednak do terenu LGD nie jest to istotny problem. Zawartość
metali ciężkich w glebie nie przekracza zawartości naturalnej, a ilość siarki pozostaje w granicach
normy. Bardzo istotnym czynnikiem jest zakwaszenie gleb. Jest to o tyle ważne, że decyduje o jej
rolniczej przydatności. I jakkolwiek podłoże tego zjawiska jest naturalne (dawne pokrycie
roślinnością leśną), to brak wapnowania, niewłaściwy dobór nawożenia mineralnego, nawożenie
jednostronne, niemal całkowite odejście od nawożenia organicznego, monokultura bardzo
pogłębiają niekorzystne zjawisko. Nadmiernie wysoka kwasowość powoduje szybką migrację
składników gleby do wód powierzchniowych i podziemnych. Do podwyższania kwasowości
przyczyniają się zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne. Zakwaszenie gleb jest bardzo
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istotnym problemem w odniesieniu do terenu LGD - co wynika z danych zebranych przez Stację
Chemiczno Rolniczą. Istnieje zatem duża potrzeba wapnowania gleb. W latach 1998 – 2001
przebadano powierzchnię ponad 25402 ha gruntów. Potrzeba wapnowania dotyczy od 60 do 80%
ogółu terenów wykorzystywanych rolniczo. Nieco lepiej wygląda zasobność w magnez (41 – 60%
gleb o niskiej zawartości), a najlepiej wygląd sytuacja w przypadku potasu i fosforu. Z uwagi na
konfigurację terenu na obszarze LGD występuje erozja wodna. Z takimi przykładami mamy
doczynienia w okolicy Góry Dylewskiej i na terenie gminy Miłakowo. Degradacja gleb ma z reguły
charakter trwały lub wolno ustępujący. Szczególnie trwałe jest zanieczyszczenie substancjami
ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi. Degradację pokrywy glebowej powoduje także
odkrywkowa eksploatacja kopalin pospolitych.

4.3 Cenne obiekty przyrodnicze
Treren LGD jest obszarem o dużym bogactwie przyrodniczo. To dość charakterystyczna
cecha wynikająca z położenia i choć dominuje krajobraz pojezierny, to mamy także doczynienia
z krajobrazem górskim na Garbie Lubawskim (okolice Góry Dylewskiej). Bogactwo przyrodnicze
determinuje również bogactwo form jego ochrony. I jakkolwiek trudno kategoryzować te formy,
to najważniejszą z nich są parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary zaliczane
do sieci NATURA 2000 i dalej ochrona gatunkowa zwierząt i roślin.
4.3.1. Sieć NATURA 2000
Na oszarze przynależnym do LGD znajduje się dziewięć obiektów przyrodniczych
włączonych do sieci NATURA 2000:
o Dolina Drwęcy,
o Ostoja Dylewskie Wzgórza,
o Jezioro Długie,
o Rzeka Pałsłęka,
o Dolina Pasłęki,
o Warmińskie Buczyny,
o Jonkowo-Warkały,
o Jezioro Wukśniki,
o Uroczysko Markowo.
Poniżej przedstawiono schemat graficzny z rozkładem wskazanych obiektów na obszarze
działania LGD oraz szczegółowe opisy.
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Mapa. 1 Obszary włączone do sieci NATURA 2000 na terenie LGD
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DOLINA DRWĘCY
Kod obszaru PLH280001
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa).
Obszar "Dolina Drwęcy" obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami.
Dominujące formy rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren
czołowych, równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne
urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia
dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają
wody jezior i torfowisk, niektóre z nich wykorzystują rzeki. Bogactwo
i różnorodność systemu przyrodniczego obszaru Dolina Drwęcy, jak
i otoczenia, decyduje o jego wysokim potencjale ekologicznym. Drwęca
wraz z dopływami jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu
nie tylko lokalnym, ale i krajowym. Należy ją traktować jako ekosystem
Opis przyrodniczy1 przyrodniczy o znaczeniu ponadregionalnym. Obszar ważny dla
ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną
rzeczną. Sama Drwęca stanowi jedyny ichtiologiczny rezerwat na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeka Drwęca i jej
dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych,
zaś rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z głównych cieków dorzecza
Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe tarlisko
anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych,
będących w sferze zainteresowania Unii Europejskiej. Atutem obszaru
(oprócz bogactwa cennych gatunków) jest jego kształt, sprzyjający
zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny
i flory.
o Zanieczyszczenia wód.
Zagrożenia o Zmiany stosunków wodnych.
o Zaniechanie użytkowania rolniczego terenu.
o Niekontrolowana turystyka i kłusownictwo.
OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA
Kod obszaru PLH280043
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa).
Wzgórza Dylewskie zajmują centralną część Garbu Lubawskiego,
wyraźnie kontrastującą z sąsiednimi mezoregionami, od których różni
Opis przyrodniczy2 się wysokością względną (różnice 100m), małą jeziornością, bogatą
siecią rzek i strumieni oraz znacznym odlesieniem. Budowa
morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest w głównej mierze wynikiem
akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego
1
2
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wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału
morenowego, w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych
moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych,
doprowadziła do powstania wyraźnie zaznaczającego się zespołu
wzgórz. Są one głównym węzłem wodnym Garbu Lubawskiego. Jego
kulminacyjnym punktem jest Góra Dylewska (312,2 m n.p.m).
Powierzchniowo zalega tam gruba warstwa gliny zwałowej,
warstwowanej często piaskami lub innymi utworami. Ten stosunkowo
słabo zwarty materiał ulegał w okresie postglacjalnym przemieszczaniu
i sortowaniu przez wody spływające z Wzgórz Dylewskich. Duże głazy
narzutowe pozostawały na miejscu i wytworzyły znaczne głazowiska
m.in. na wierzchołkach Góry Bukowej i Góry Francuskiej, a na łagodnych
zboczach i dnach wąwozów nagromadziły się rozległe rumowiska
skalne. Do dobrze zachowanych lasów liściastych ostoi zaliczane są:
buczyny pomorskie (kresowe stanowisko buczyn na wschodnim skraju
zasięgu buka), grądy (w tym niskie grądy kokoryczowe w unikatowym
wariancie z bodziszkiem żałobnym w uroczyskach Durąg i Szydlak) oraz
dąbrowy. Unikatem jest także występowanie borealnych łęgów z olszą
szarą. Niewielkie, lecz cenne są ekosystemy torfowisk i jeziorek (m. in.
torfowisko z wierzbą borówkolistną w rez. jezioro Francuskie).
Osobliwością fauny jest introdukowany tu muflon.
o Wprowadzania do drzewostanów gospodarczych gatunków obcych
(Quercus rubra, Larix decidua) oraz zbyt dużej ilości świerka.
o Wprowadzania w ramach tzw. różnorodności biologicznej
gatunków liściastych w siedliskach żyznej buczyny niżowej.
Zagrożenia o Prowadzenia wielkopowierzchniowych rębni zaporowych.
o Melioracje odwadniające "oczek" śródleśnych i śródpolnych.
o Regulacja biegu i budowa jakichkolwiek urządzeń piętrzących na
rzece Gizeli.
o Budowa stawów rybnych w obszarze źródliskowym rzeki Gizeli
(okolice wsi Glaznoty i Wygoda).
JEZIORO DŁUGIE
Kod obszaru PLH280030
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa).
Obszar "Jezioro Długie" obejmuje teren znajdujący się w północnowschodniej części Lasów Taborskich. Krajobraz ostoi ukształtowany
został w wyniku ostatniego zlodowacenia. Głównym obiektem
Opis przyrodniczy3 chronionym, jest jedno z trzech jezior lobeliowych w rejonie warmińskomazurskim i jedyne dobrze zachowane z reliktowym gatunkiem
poryblina jeziornego Isoetes lacustris. Obszar obejmuje również inne
cenne ekosystemy w bezpośrednim otoczeniu głównego obiektu - trzy
jeziora, z czego dwa dobrze zachowane jeziora dystroficzne-Jezioro
3
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Czarne i Jezioro Harcerskie otoczone pasami torfowisk przejściowych
i eutroficzne Jezioro Bałtyn. Wokół Jeziora Bałtyn, oraz wzdłuż rzeki
Tabórzanki (przepływającej przez Jezioro Bałtyn) stwierdzono pasowe
występowanie bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych w których
notowano storczyki oraz inne cenne gatunki roślin. Wśród zbiorowisk
leśnych na uwagę zasługują siedliska priorytetowe w sieci Natura 2000:
powierzchnie brzeziny bagiennej rozproszone na terenie całej ostoi oraz
jeden, niestety słabo zachowany płat sosnowo-brzozowego lasu
bagiennego. Z siedlisk hydrogenicznych na uwagę zasługują przede
wszystkim łęgi wzdłuż rzeki Tabórzanki oraz torfowiska przejściowe
zlokalizowane wokół jezior dystroficznych (Czarnego i Harcerskiego).
o Zanieczyszczenia wód.
o Zmiany stosunków wodnych.
Zagrożenia o Gospodarka leśna.
o Niekontrolowana turystyka.
o Kłusownictwo.
DOLINA PASŁĘKI
Kod obszaru PLB280002
Forma ochrony Obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Ptasia)
Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 km.
Charakterystyczną cechą Pasłęki są zróżnicowane krajobrazowo oraz
przyrodniczo tereny przez, które przepływa. Od wąskiej i wciętej doliny
otoczonej wysoczyznami - gdzie rzeka ma charakter podgórski, przez
płaskie dno doliny rozszerzające się do 1000 m, do uregulowanych
i obwałowanych brzegów. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków
Opis przyrodniczy4 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej min. bąk, trzmielojad, 9 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. bielik, kania ruda, orlik
krzykliwy. W okresie lęgowym w stosunkowo wysokim zagęszczeniu
obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz
i rybitwa czarna. W dolinie Pasłęki występuje dziewięć rodzajów
siedlisk ważnych dla ochrony europejskiej przyrody. Są to m.in. grąd
środkowoeuropejski, lasy łęgowe i żyzne buczyny.
o Melioracje.
o Zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych.
o Miejscami zbyt intensywny wypas (zniszczenie roślinności na
Zagrożenia
brzegach rzeki).
o Wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie
wiosenne traw.
o Penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.

4
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RZEKA PASŁĘKA
Kod obszaru PLH280006
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa)
Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje rzekę
Pasłękę na całej jej długości wraz jej brzegami. Rzeka ta jest cenną ostoją
bobrów. Na niektórych odcinakach Pasłęka płynie głębokim, wąskim
jarem o zalesionych zboczach. Ma wtedy charakter rzeki podgórskiej
z licznymi głazami na dnie koryta i przewalonymi drzewami. Pasłęka
Opis przyrodniczy5 płynie zarówno przez tereny zalesione, jak przez tereny rolnicze
z nieużytkami, pastwiskami i łąkami. Na niektórych odcinkach szerokość
płaskiej doliny dochodzi do 1500 m. W miejscach takich występują
starorzecza, a na wiosnę tereny te są zalewane podczas przyboru wody.
Ostoja jest siedliskiem bytowania ośmiu gatunków ryb cennych dla
Europy m.in. bolenia i głowacza białopłetwego, kozy oraz trzech
gatunków minogów.
o Zanieczyszczenia wód przez ścieki komunalne i spływ z pól.
Zagrożenia o Regulacje koryta.
o Kłusownictwo.
JONKOWO-WARKAŁY
Kod obszaru PLH280039
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar obejmuje torfowisko położone na lokalnym wododziale, o różnej
genezie i charakterze. Dominuje zasilanie wodami z sąsiedniej
wysoczyzny morenowej, pozostała część to uniezależnione od zasilania
gruntowego torfowisko wysokie, porośnięte borem bagiennym. Obszar
jest bardzo cenny przyrodniczo (szczególnie ekosystemy nieleśne,
głównie mechowiska) mimo silnej antropopresji. Jest to miejsce
występowania trzech siedlisk przyrodniczych wymienionych
Opis przyrodniczy6 w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują w sumie ponad
60% obszaru: torfowiska przejściowe i trzęsawiska (ponad 20%
obszaru) o doskonałej reprezentatywności i dobrym stanie zachowania,
bory i lasy bagienne (ponad 30% obszaru) o dobrej reprezentatywności
i dobrym stanie zachowania, torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą, żywe (prawie 10% obszaru). Spośród ptaków
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej występuje tu żuraw,
a ze zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej:
bóbr. Inne ważne gatunki zwierząt pojawiające się na tym obszarze to
5
6
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pięć gatunków chrząszczy biegaczy: biegacz wręgaty, biegacz gładki,
biegacz granulowany, biegacz ogrodowy, biegacz fioletowy. Spośród
ważnych roślin występują tu: mchy: torfowiec brunatny, błotniszek
wełnisty i błyszcze włoskowate (wszystkie trzy gatunki z Krajowej
Czerwonej Listy); widłak jałowcowaty; paproć z Krajowej Czerwonej
Listy: narecznica grzebieniasta; turzyce (strunowa, bagienna,
dwupienna – dwa pierwsze gatunki z Krajowej Czerwonej Listy);
rosiczka okrągłolistna, storczyki: kruszczyk błotny z Krajowej
Czerwonej Listy i kukułka krwista.
o Odwadnianie torfowiska (rowy odwadniające).
Zagrożenia o Kłusownictwo.
o Wycinka lasów.
WARMIŃSKIE BUCZYNY
Kod obszaru PLH280033
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar ostoi został wyznaczony w postaci trzech odrębnych enklaw
położonych (na obszarze LGD znajduje się jedna z nich). Obszar
w znaczącym stopniu zajmują lasy, z czego lasy liściaste to 54%
powierzchni obszaru, lasy liściaste 15%, a lasy iglaste 4%, pozostałą
część obszaru zajmują wody śródlądowe (16%), siedliska łąkowe
i zaroślowe (5%) i siedliska leśne (1%). Duże deniwelacje oraz
pofałdowana rzeźba terenu przyczyniły się do powstania wielu
drobnych potoków, których większość zachowała naturalny charakter.
U podnóża skarp dolin tych cieków w wielu miejscach zaznaczają się
słabe zjawiska źródliskowe o charakterze wysiękowym. Morenowe
wzgórza obfitują w materiał skalny, który w wielu miejscach widoczny
jest na powierzchni w postaci pojedynczych głazów, kamieni ale również
Opis przyrodniczy7 ich wyraźnych zgrupowań w postaci głazowisk. Urozmaicona rzeźba
terenu, różnorodność roślinności i obecność naturalnych zbiorników
wodnych nadają temu obszarowi specyficzne i wysokie walory
krajobrazowe. Głównym walorem przyrodniczym tego terenu są dobrze
zachowane starodrzewia lasów bukowych stanowiące najdalej na
wschód wysunięte, zwarte enklawy tego gatunku w całym zasięgu
występowania w Europie. Obecność na tym terenie dużej ilości głazów
narzutowych a nawet głazowisk wykorzystuje wiele epifitycznych
gatunków mchów i porostów. Starodrzewia lasów liściastych stanowią
ostoję 8 gatunków nietoperzy, tym 2 gatunków (mroczek pozłocisty,
borowiaczek) znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są na tym terenie śródleśne enklawy
łąk będące środowiskiem czerwończyka nieparka. W obrębie
mezofilnych lasów liściastych występuje wiele niedużych,

7
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bezodpływowych zagłębień o charakterze mokradeł i oczek wodnych,
które stanowią sprzyjające miejsce bytowania kumaka nizinnego.
o Odwadnianie torfowiska (rowy odwadniające) obniżający się
poziom wód gruntowych.
Zagrożenia
o Kłusownictwo.
o Wycinka lasów.
JEZIORO WUKŚNIKI
Kod obszaru PLH280038
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa)
Powierzchnie obszaru w połowie zajmują siedliska rolnicze, wody
śródlądowe stanowią 38% powierzchni obszaru, pozostałą część
stanowią lasy mieszane. Bezpośrednie otoczenie jeziora Wukśniki
stanowią przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo, wśród których
przeważają obszary łąkowe i pastwiskowe. Lasy znajdują się tylko na
południowo-wschodnim brzegu zbiornika.Krajobraz okolic jeziora jest
pagórkowaty, utworzony głównie z piasków i żwirów. Jezioro jest
Opis przyrodniczy8 najgłębszym zbiornikiem Pojezierza Mazurskiego (głębokość
maksymalna 68,0 m, powierzchnia 117,1 ha), nie ma istotnych
dopływów wód powierzchniowych. Odpływ wód następuje ku
północnemu zachodowi, do jeziora Mildzie. Obszar ważny ze względu na
zachowanie odpowiedniej reprezentacji jezior mezotroficznych, w tym
dla ujęcia przykładu jezior głębokich, bardzo czystych (I klasa czystości),
z doskonale zachowaną bezkręgową fauną gatunków reliktowych
bezkręgowców oraz występowaniem w jeziorze gatunków ryb
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
o Intensyfikacja rolnictwa i hodowli zwierząt w zlewni jeziora.
Zagrożenia o Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.
o Kłusownictwo.
UROCZYSKO MARKOWO
Kod obszaru PLH280032
Forma ochrony Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
(Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar w prawie połowie (47%) jest pokryty lasami mieszanymi, lasy
liściaste zajmują ponad jedną piątą całości powierzchni obszaru,
Opis przyrodniczy9 natomiast siedliska rolnicze to z kolei ponad jedna czwarta powierzchni,
pozostałą część obszaru zajmują wody śródlądowe. W stosunku do
całego mezoregionu zaznacza się zmiana krajobrazu z rówinnego na
pagórkowaty, pojezierny z licznymi głęboko wyciętymi wąwozami.

8
9

BAZY DANYCH INSTYTUTU NA RZECZ EKOROZWOJU
BAZY DANYCH INSTYTUTU NA RZECZ EKOROZWOJU
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Główne walory przyrodnicze tego obszaru to: dominacja
wielogatunkowych lasów liściastych. Niemal 50% powierzchni tego lasu
znajduje się w doskonałym i dobrym stanie zachowania ze wszystkimi
charakterystycznymi składnikami fitocenozy, są to przede wszystkim
powierzchnie zajmujące strome zbocza dolin erozyjnych (wąwozów)
oraz strefy przykrawędziowe tych dolin; występowanie na krawędziach
i nasłonecznionych zboczach grądu zboczowego z licznymi gatunkami
charakterystycznymi; doskonale zachowana struktura gatunkowa lasów
liściastych z licznie występującymi gatunkami chronionymi i lokalnie na
obszarze płn. - wsch. Polski. W obrębie dolin erozyjnych występują
aktywnych źródlisk z charakterystyczną florą oraz charakterystyczną
dla źródlisk entomofauną; dużej ilości martwych stojących i leżących
drzew, które są siedliskiem gatunków saproksylicznych bezkręgowców
w tym zaliczanych do lasów pierwotnych rzadziej brioflory grzybów
i porostów. Należy zauważyć że na terenie występuje licznie pachnica
dębowa.
o Sukcesja spontaniczna roślinności drzewiastej, głównie olchy
i brzozy na łąkach.
Zagrożenia o Zalesienia terenów otwartych łąk i pagórków murawowych
w dolinowej części obszaru.
o Zamiana użytkowania gruntów z UZ na grunty orne.

4.3.2. Rezerwaty przyrody
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Na oszarze przynależnym do LGD znajduje się dziesięć trzerwatów przyrody:
Dylewo,
Jezioro Francuskie,
Jezioro Czarne,
Rzeka Drwęca,
Sosny Taborskie,
Jezioro Długie,
Wyspa Lipowa,
Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce,
Kamienna Góra,
Kwiecewo.

Poniżej przedstawiono schemat graficzny z rozkładem wskazanych obiektów na obszarze
działania LGD oraz szczegółowe opisy.
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Mapa. 2 Rezerwaty przyrody na obszarze LGD
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JEZIORO FRANCUSKIE
Rodzaj rezerwatu Florystyczny
Zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych stanowiska
reliktowej wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides) oraz fragmentu
Cel ochrony buczyny pomorskiej o charakterystycznym dla Pojezierza Mazurskiego
składzie florystycznym.

DYLEWO
Rodzaj rezerwatu Leśny
Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych
Cel ochrony i dydaktycznych fragmentu typowej buczyny pomorskiej na obszarze
Gór Dylewskich.

RZEKA DRWĘCA
Rodzaj rezerwatu Celem ochrony jest środowisko wodne i ryby w nim bytujące,
Cel ochrony a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci
i certy.

JEZIORO CZARNE
Rodzaj rezerwatu Florystyczny
Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym ze względów
naukowych i dydaktycznych śródleśnego jeziora typu dystroficznego ze
Cel ochrony stanowiskiem poryblina (Isoëtes lacustris), wysuniętym daleko na
wschód od gromadnego zasięgu tego gatunku, oraz innymi rzadkimi
roślinami wodnymi.

SOSNY TABORSKIE
Rodzaj rezerwatu Leśny
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lokalnego ekotypu sosny
Cel ochrony zwyczajnej oraz naturalnych procesów sukcesji na siedlisku lasu
liściastego z klasy Querco - Fagetea.
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JEZIORO DŁUGIE
Rodzaj rezerwatu Wodny
Celem ochrony rezerwatowej jest utrzymanie jedynej dobrze
zachowanej w województwie warmińsko mazurskim populacji
reliktowego gatunku poryblinu jeziornego Isoëtes lacustris w Jeziorze
Długim oraz utrzymanie
istniejących
stosunków
wodnych
Cel ochrony warunkujących trwałość ustabilizowanych siedlisk hydrogenicznych
tego terenu wraz z ich ochroną (jezioro lobeliowe, jeziora dystroficzne,
zarastające jezioro eutroficzne, torfowiska wysokie i przejściowe,
brzezina bagienna, łęgi).

WYSPA LIPOWA
Rodzaj rezerwatu krajobrazowy
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych,
Cel ochrony dydaktycznych i krajobrazowych wyspy, z występującymi na niej
licznymi chronionymi gatunkami roślin i ptaków.

OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE
Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Cel ochrony Rezerwat stworzony w celu ochrony bobrów.

KAMIENNA GÓRA
Rodzaj rezerwatu leśny
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych,
Cel ochrony krajobrazowych i dydaktycznych stanowiska buczyny pomorskiej.

KWIECEWO
Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie rozlewiska stanowiącego
Cel ochrony ostoję lęgową oraz miejsce występowania licznych gatunków ptaków
wodnobłotnych.
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4.3.3. Parki krajobrazowe
Na oszarze przynależnym do LGD znajduje się Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.
Poniżej przedstawiono schemat graficzny z położeniem wskazanego obiektu na obszarze
działania LGD oraz szczegółowy opisy.
Mapa. 3 Lokalizacja Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich na obszarze LGD.
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PARK KRAJOBRAZOWY WZGÓRZ DYLEWSKICH
Forma ochrony
przyrody park krajobrazowy
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, stanowiący część składową
Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich ustanowiony został rozporządzeniem Wojewody
Olsztyńskiego nr 4/94 z dnia 4.01.1994r (Dz.Urz.Woj.Olszt. nr 3/94 poz.
34 i nr 14/96, poz. 137). Ogólna powierzchnia Parku obejmuje obszar 7
151,2 ha. W strukturze użytkowania gruntów w Parku dominują lasy
zajmujące 55,8% i grunty orne 26,16%. Osobliwością obszaru jest
rzeźba terenu z najwyższą w województwie warmińsko – mazurskim
Górą Dylewską (312,2 m n.p.m.). Niewiele mniejsze są sąsiednie
wzniesienia ulokowane nieopodal to jest Góra Francuska (286,4 m
n.p.m.) oraz Góra Bukowa z dwoma wierzchołkami (298,5 i 297,2 m
n.p.m.). Wzniesienia powstały po przejściu lądolodu skandynawskiego.
W wyniku tego nastąpiło wypiętrzenie podłoża trzeciorzędowego,
przykrytego fragmentami starszych zlodowaceń. Te specyficzne
warunki i panujący tam klimat spowodowały, że pojawiły się gatunki
roślin i zwierząt charakterystyczne dla terenów górskich i podgórskich.
Zinwentaryzowane są 24 gatunki roślin objętych ochroną ścisłą. Wśród
unikatowych przedstawicieli świata roślinnego, które można spotkać na
terenie Parku należy wierzba borówkolistna oraz zbiorowisko roślinne
buczyny pomorskiej. Szczególnie wierzba jest cennym okazem z uwagi
na rzadkość występowania na obszarze naszego kraju. Do niedawna
Opis lokalizowano ją w 90 stanowiskach obecnie jest jej znacznie mniej,
dlatego też wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako
gatunek zagrożony. Można spotkać suchodrzew zwyczajny oraz
wawrzynek wilcze łyko. Pozostałe gatunki to: cis pospolity, bluszcz
pospolity, barwinek pospolity, zimosioł północny, pióropusznik strusi,
widłak goździsty, jałowcowaty, torfowy, wroniec, orlik pospolity,
grzybienie białe, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów,
listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i zielonkawy,
storczyki – krwisty, plamisty, szerokolistny i strorczyk Fuksa oraz
gnieźnik leśny. Na terenie Parku doliczono się 169 gatunków zwierząt
chronionych m.in. gniazduje tu orlik krzykliwy, trzmielojad, gołąb siniak,
dzięcioł średni, muchołówka mała. Przedstawicielem fauny żyjącym w
granicach Parku, charakterystycznym dla terenów górskich i
podgórskich jest niewątpliwie Muflon. Introdukowany w 1986 roku
znalazł tu znakomite warunki bytowania i rozwoju. Dość licznie
występują tu chronione i rzadkie gatunki chrząszczy (6 gatunków) oraz
motyle (43 gatunki). Na terenie Parku Krajobrazowego stwierdzono
także występowanie 9 gatunków nietoperzy. Kolejnym ważnym
elementem środowiska przyrodniczego Parku są wody powierzchniowe
oraz tereny podmokłe. Tu bowiem znajduje doskonałe warunki
bytowania duża liczba gatunków; owadów wodnych, płazów i ptaków.
Na terenie Parku możemy spotkać m.in. zimorodka, czy wydrę.
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4.3.4. Pomniki przyrody
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „Pomnikami są pojedyncze twory przyrody żywej i
nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno –
pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi się
wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów. Zgodnie Centralnym
Rejestrem Form Ochrony Przyrody na obszarze LGD jest ustanowionych 7 pomników przyrody
do których zaliczamy: drzewa i krzewy gatunków rodzimych, źródła, głazy narzutowe, jaskinie.

4.4. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
Celem głównym Strategii jest rozwoju obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
wymagający zapewnienia warunków do wysokiej jakości zamieszkania, wysokiej jakości kapitału
społecznego, racjonalnego wykorzystania przestrzeni oraz do rozwoju przedsiębiorczości.
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji mają na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru.
Założona wizja rozwoju przewiduje zmniejszenie antropopresji na poszczególne komponenty
środowiska przyrodniczego, co w konsekwencji ma doprowadzić systematycznej poprawy jego
stanu zachowania.
Efektem końcowym podjętych działań będzie niwelacja barier i trwałego
zrównoważonego rozwoju. Natomiast brak realizacji zapisów Strategii, a dokładniej
zaplanowanych działań, będzie prowadził do systematycznego pogarszania się wszystkich
elementów składowych budujących potencjał obszaru, w tym środowiska naturalnego.
Przewiduje się, że brak realizacji Strategii będzie mieć w dłuższym horyzoncie czasowym
niekorzystny wpływ na stan środowiska. Wprawdzie uniknie się negatywnego wpływu
wykazanego w Prognozie, jaki może nastąpić w przypadku realizacji niektórych działań ujętych w
Strategii, ale brak jej realizacji może mieć inne potencjalne negatywne skutki dla środowiska.
Szczególnie odczuwalne, z perspektywy zachowania zasobów naturalnych, byłoby zaniechanie
przedsięwzięć skupionych w wokół I celu strategicznego Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji
i rozwoju lokalnego i poszczególnych celów operacyjnych:
o Cel operacyjny I.1 Korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju:
A. akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobów naturalnych
i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego – zaniechanie działania spowoduje
ograniczony dopływ informacji do społeczeństwa w zakresie sposobów ochrony zasobów
naturalnych i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego.
B. działania edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa zaniechanie działania spowoduje stagnację w zakresie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
C. organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
przyrodniczych i kulturalnych - zaniechanie działania spowoduje brak promocji lokalnych
walorów przyrodniczych.
D. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowych wraz z jego
promocją – zaniechanie działania spowoduje brak działań zmierzających do oznaczanie
i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowych.
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E. tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych – zaniechanie działania
spowoduje brak porządanych produktów zmierzających do tworzenia edukacyjnych centrów
i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD.
F. urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców ekologicznych
i przyrodniczych urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców – brak
realizacji przedmiotowego zakresu operacji przyczyni się do ograniczenia ilości inicjatyw
nastawionych na budowę i modernizację infrastruktury proekologicznej realizowanej w nurcie
zielonych inwestycji.
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5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA
POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA

STRATEGII

NA

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano cele operacyjne wraz z ich
uszczegółowieniem związanym z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W stosunku do
każdego celu zaplanowanego w ramach Strategii przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (obszary NATURA 2000, różnorodność
biologiczna, zdrowie ludzi, fauna, flora, wody, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat,
zabytki, dobra materialne). Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko
poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które
są syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych skutków środowiskowych,
negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań
tych zadań.
Stopień i zakres oddziaływania niektórych z zaplanowanych zadań zależeć będzie przede
wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, tzn. od tego czy będzie ono realizowane
na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy na obszarach cennych
przyrodniczo i chronionych charakteryzujących się największym negatywny zakresem
oddziaływania.
Analizie potencjalnego oddziaływania na środowisko poddano działania zidentyfikowane
jako przewidywane cele inwestycyjne. Skoncentrowano się przede wszystkim na wyłonieniu
oddziaływań o charakterze negatywnym. Założono, że działania nieinwestycyjne nie będą
wpływały znacząco negatywnie na środowisko.
Kryteriami wykorzystanymi do identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko były:
 charakter projektowanych w dokumencie działań i potencjalnego ich oddziaływania (rozmiar,
zakres, intensywność, kumulacja z innymi przedsięwzięciami, potencjalne korzystanie
z zasobów naturalnych, wprowadzania zanieczyszczeń i powodowanie zagrożeń,
transgraniczny
charakter
oddziaływania,
czas
trwania,
częstotliwość
i odwracalność oddziaływania),
 lokalizacja działań, które mogą spowodować potencjalne oddziaływania na środowisko.
W poniższych tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienie oddziaływań proponowanych
w Strategii.
– znaczące pozytywne; pozytywne
– znacząco negatywne; negatywne
(++) – znaczące pozytywne – oddziaływanie powodujące korzystne zmiany w środowisku,
najczęściej wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy
wybranych elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego w wymiarze ponadlokalnym;
(+) – pozytywne – zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie powodujące ilościowo istotnych
zmian w środowisku,
(o) – neutralne – brak wpływu lub wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie powodujące
odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku,
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(–) – negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki środowiskowe, lecz
nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian ilościowych i jakościowych, możliwe
do ograniczenia,
(- -) – znacząco negatywne – ma istotny wpływ negatywny – oddziaływanie powodujące
zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla obszarów
przyrodniczo cennych (możliwe do ograniczenia metodami planistycznymi czy rozwiązaniami
alternatywnymi do negatywnego umiarkowanego lub tez zmuszające do odstąpienia od
lokalizacji funkcji).
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na lata 2014-2020

Różnorodność biologiczna

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki

Natura 2000 i obszary chronione

Tabela 8. Potencjalne oddziaływania na środowisko

I.2. Poprawa stanu zachowania
obiektów zabytkowych i
określenie spójnej wizji
wykorzystania obiektów
historycznych poprzez właściwą
ich prezentację i nadawanie
funkcji przyczyniających się do
rozwoju społecznogospodarczego oraz
kultywowanie niematerialnego
dziedzictwa historycznego

I.1. Korzystanie z zasobów
przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie z
zasadami zrównoważonego rozwoju

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO
I HISTORYCZNEGO DLA ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI OBSZARU, PROMOCJI
I ROZWOJU LOKALNEGO
E

F

A

Tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych

Urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i
zieleńców

Rewitalizacja obiektow zabytkowych celem wykorzystania ich na
potrzeby działalnosci społecznej i gospodarczej

I.3 Rozwinięcie oferty
okołopobytowej i
rozbudowa infrastruktury
obsługi ruchu
turystycznego z
perspektywy nowych
trendów rynkowych i
potrzeby wydłużenia
sezonu
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B

Ochrona i zabezpieczenie obiektow zabytkowych

O

O

+

O

O

O

O

O

O

O

O

++

+

A

Budowa infrastruktury obsługi ruch turystycznego

O

O

+

O

O

O

O

--

-

O

O

O

++

II.1. Podniesienie wskaźnika przedsiębiorczości i rozwój
podmiotów gospodarczych
w szczególności bazujących na usługach i produktach
lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i ekologicznych

II.
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LOKALNEGO PRZEZ SEKTOR GOSPODARCZY I ROZWÓJ
ZASOBÓW RYNKU PRACY W PERSPEKTYWIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KADRĘ PRACOWNICZĄ

A

B

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie dzielnosci gospodarczej, w szczegolnosci bazującej na
usługach i produktach lokalnych oraz zasobach tradycyjnych i
ekologicznych
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-

-
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O

O

++

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

O

O

++

II.2. Rozwinięcie sieci
lokalnych partnerstw
gospodarczych na rzecz
tworzenia, promocji
i sprzedaży produktów i
usług oraz tworzenie
ogólnodostępnej
infrastruktury na potrzeby
przetwarzania i
wprowadzania do obrotu
produktów i usług opartych
na zasobach lokalnych
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III.3. Właściwe
wykorzystanie potencjału
„czerwonych koszar”

III.2. Poprawa dostępności
komunikacyjnej
miejscowości wiejskich
położonych peryferyjnie
względem wiodących
ośrodków lokalnych

III.1. Zwiększenie dostępu
do infrastruktury
umożliwiającej aktywność
ruchową i aktywne formy
wypoczynku

III.

Tworzenie i rozwoj inkubatorow przetworstwa lokalnego
produktow rolnych

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

++

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY ZASPAKAJAJĄCEJ
POTRZEBY PIERWSZEGO RZĘDU ORAZ TWORZĄCYCH KOMFORT ZAMIESZKANIA

A

Budowa, przebudowa ogolnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

O

O

+

O

O

O

+

--

-

O

O

O

++

A

Budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych,
które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej
(świadczących usługi: społeczne, zdrowotne, opiekuńczowychowawcze, edukacyjne) z siecią dróg publicznych lub skracają
dystans/czas dojazdu do tych obiektów

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

O

O

+

A

Budowa, przebudowa obiektów stanowiących ogólnodostępnej
infrastrukturę społeczną lub kulturalną

O

O

O

O

O

O

O

-

-

O

O

+

++
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Obszary Natura 2000 i obszary chronione.
Na terenie poddanym analizie zlokalizowane są obszary Natura 2000. Ogólne zalecenia dla
ochrony głównych typów siedlisk przyrodniczych nie muszą wiązać się ze stosowaniem zakazów.
W wielu przypadkach może się okazać, że kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania terenu
jest warunkiem utrzymania danego typu siedliska półnaturalnego w określonym stadium sukcesji. Dla
obszarów Natura 2000 opracowane są plany zadań ochronnych. Plany te zawiera wytyczne do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz narzędzie do osiągnięcia celów
środowiskowych w zakresie utrzymania odpowiedniej integralności i spójności obszarów. Zgodnie z
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 (Dz. U. Nr
199, poz. 1227) istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko dla
obszarów Natura 2000, dotyczący nie tylko inwestycji planowanych w obrębie samego obszaru, ale
także znajdujących się w najbliższym jego sąsiedztwie oraz wszystkich innych, które mogłyby mieć
negatywny wpływ na jego walory przyrodnicze. Wszelkie potencjalne negatywne działania
powodowane zagospodarowaniem obszarów w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych należy
rozpatrywać łącznie z pozytywnym wpływem przedsięwzięć na środowisko. Polityka ta polega na
racjonalnym kształtowaniu obszarów i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania szkodom dla środowiska. Oznacza to, iż poprzez
ustalenie określonego rodzaju zainwestowania chronionych obszarów stosowne organy mogą
jednocześnie wprowadzać wskazania do określonego sposobu racjonalnego zagospodarowania
i użytkowania tych terenów, np. poprzez kontrolowanie ruchu turystycznego, lokalizację obiektów
i urządzeń w sposób nie powodujący defragmentacji siedlisk czy chociażby ograniczone użytkowanie
terenów na okres wegetacji roślin. Reasumując, po analizie planowanych celów operacyjnych
i spodziewanych należy stwierdzić że:
o żaden z celów nie zakłada bezpośredniej negatywnej ingerencji w obszar objęty ochroną
Natura 2000,
o żaden z celów nie zakłada podejmowania działań, które mogą bezpośrednio oddziaływać
w sposób negatywny na obszar chroniony,
o pośrednie efekty celów rozwoju są w kontekście oddziaływania na Naturę 2000 trudne do
zdefiniowania - prawdopodobnie ich wpływ będzie minimalny.
Należy jednak zaznaczyć, że każda operacja o charakterze inwestycyjnym realizowana
w ramach wdrażania Strategii powinna podlegać indywidualnej analizie, która w szczególności będzie
opierać się na rozważaniu lokalizacji względem obszarów NATURA 2000 oraz możliwych odziaływań
wynikających z charakteru przedsięwzięcia.
Różnorodność biologiczna oraz fauna i flora.
Najbardziej istotny wpływ na różnorodność biologiczną, w tym na świat roślinny wiązać się
będzie z realizacją zadań inwestycyjnych, jakie zostaną wykonane zgodnie z zapisami Strategii.
Wówczas przewidywane są zarówno oddziaływania w fazie budowy, jak i eksploatacji. Przyczyną
chwilowego lub trwałego oddziaływania na rośliny w fazie budowy będzie trwałe bądź przejściowe
usuwanie roślinności, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszania bioróżnorodności. Zakłada się, że
w przypadku terenów zurbanizowanych usunięciu ulegnie głównie zieleń miejska, wśród której
dominują gatunki pospolite i niezagrożone. Przejściowe usuwanie roślinności, związane będzie
z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni potrzebnej fazie budowy wielu przedsięwzięć. Przejściowo
wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności, a po zakończeniu fazy inwestycji roślinność na
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opuszczonym terenie może zostać odtworzona. Oprócz powyższego zakłada się również pośrednie
oddziaływanie na roślinność na skutek odwadniania wykopów, przy czym należy zaznaczyć, że działania
związane z odwodnieniem mogą spowodować okresowe zmniejszenie dostępności wody gruntowej
jedynie dla tych roślin, których system korzeniowy sięga do jej poziomu lub przynajmniej do poziomu
wypełnionych przez nią kapilar glebowych. Większość bowiem roślin korzysta z wody kapilarnej
(stanowi w glebie główny zapas wilgoci) oraz z wody grawitacyjnej (wolnej). Źródłem tej wody są opady
atmosferyczne, a jej dostępność dla roślin zależy od rodzaju gleby. Zasięg ewentualnych odwodnień
jest w głównej mierze uzależniony od lokalnych warunków gruntowowodnych, głębokości
posadowienia obiektów lub urządzeń, a do pewnego stopnia także czasu utrzymywania otwartych
wykopów i sezonu w jakim prowadzone są prace ziemne. Biorąc pod uwagę fazę budowy zakłada się
również pośrednie oddziaływanie na roślinność na skutek suchej i mokrej dyspozycji zanieczyszczeń
powietrza. W wyniku tej sytuacji substancje zanieczyszczone osiadają bezpośrednio na roślinach lub
przedostają się do gleby i wody skąd następnie pobierane są przez rośliny. Skalę tego oddziaływania
(wywołanego pracą maszyn i urządzeń w fazie budowy) należy jednak uznać za minimalną
w porównaniu do innych źródeł emitujących podobne substancje, tak więc nie będzie to stanowiło
istotnego zagrożenia dla roślin. Na etapie eksploatacji negatywne oddziaływanie spowodowane będzie
zmianami warunków gruntowo - wodnych po dokonaniu inwestycji. Przemieszczanie się dużych mas
ziemi dość mocno ingeruje w powierzchnię terenu, co może w konsekwencji doprowadzić do
wykształcenia się nowych siedlisk, a pośrednio do zmiany roślinności na danym terenie. Ma to
znaczenie w szczególności w przypadku budowy dużych obiektów infrastrukturalnych i liniowych.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy ze względu na jego charakterystykę będzie ograniczony. Nie
przewidziano realizacji inwestycji o charakterze liniowym znacznej skali (jedynie drogi lokalne, które
nie będą w sposób istotny wpływać na korytarze przemieszczania się zwierząt). W przedmiotowym
przypadku mamy odczynienia z obszarem cennym przyrodniczo gdzie przekształcenie przestrzeni i
narzut antropogeniczny może wpłynąć utrzymanie naturalnych siedlisk zwierząt dziko żyjących.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ornitofaunę i miejsca gniazdowania zlokalizowane na obiektach
budowalnych, które mogą zostać naruszone w trakcie prac budowlanych. Zwrócić trzeba także uwagę
na siedliska zwierząt dziko żyjących przy lokalizowaniu inwestycji.
Zdrowie ludzi
Analizując kierunki działań określone w projekcie Strategii stwierdza się w większości
przypadkach pozytywne oddziaływanie na ludzi. Dodatkowo pozytywnie na społeczność wpłynie
modernizacja i rozbudowa infrastruktury, poprawa organizacji ruchu poprzez rozbudowę sieci gróg
lokalnych. Założono również wystąpienie oddziaływań negatywnych, które będą miały miejsce na
etapie prowadzonych robót budowlanych. Wiązać się to będzie ze zwiększonym poziomem hałasu oraz
z większą emisją zanieczyszczeń do powietrza. Należy jednak zaznaczyć, iż oddziaływania te nie będą
miały stałego charakteru.
Wody
Główne negatywne oddziaływania na jakość wód związane będą z pracami budowlanymi.
Chodzi tu w szczególności o prace ziemne i organizacyjne związane z koniecznością wykonywania
wykopów, np. pod infrastrukturę techniczną i inne uzbrojenie terenu. Prace ziemne doprowadzić mogą
do odsłonięcia warstw wodonośnych lub zmniejszenia warstwy izolacyjnej, w efekcie czego może dojść
do dotarcia wód infiltracyjnych. Sytuacja taka może wystąpić zwłaszcza w miejscach, gdzie wody
gruntowe występują płytko. Głównymi zanieczyszczeniami zagrażającymi jakości wód podziemnych są
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przede wszystkim węglowodory ropopochodne i metale ciężkie, pochodzące z zaplecza budowy i bazy
budowlano – materiałowej.
Powietrze
Negatywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego związane będzie zarówno
z fazą budowy nowych obiektów oraz infrastruktury dojazdowej i technicznej, jak również z fazą
eksploatacyjną. W fazie budowy nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza zarówno zorganizowana,
jak i niezorganizowana. Spowodowana ona będzie pracą maszyn budowlanych i środków transportu
emitujących zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu,
benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do emisji pyłów
podczas prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów niekiedy po nawierzchniach nieutwardzonych,
a także emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni bitumicznych. Należy również zaznaczyć,
że emisja zanieczyszczeń powodowanych fazą budowy będzie miała charakter lokalny i ograniczony do
dość krótkiego okresu czasu. Dlatego też nie będzie powodować znacznych uciążliwości i kumulacji
w środowisku. Pozytywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego wiązać się będzie
z poprawą organizacją ruchu oraz poprawą systemu komunikacji zbiorowej, modernizacją
infrastruktury ciepłowniczej.
Powierzchnia ziemi
Zakłada się, iż oddziaływanie negatywne na powierzchnię ziemi wiązać się będzie
z wykonywaniem prac budowlanych. Praca ciężkiego sprzętu mechanicznego wykorzystywanego m.in.
do przygotowania terenu, zdjęcia darniny, wykonania wykopów, robót ziemnych. Doprowadzić może
do zmiany struktury gleby, do zagęszczenia powierzchni ziemi, zmniejszenia porowatości i powietrza
glebowego. W fazie budowy dojść może również do zanieczyszczenia środowiska glebowego
substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z niewłaściwego prowadzenia prac budowlanych (np.
wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie odpadów
niebezpiecznych) lub zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Nie mniej jednak powyższe zdarzenia występują losowo i są trudne do przewidzenia, zarówno
w zakresie częstości występowania, jak i zakresu oraz nasilenia potencjalnego, negatywnego
oddziaływania. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych będzie dochodzić do stałej nieodwracalnej
zmiany w miejscach posadowienia obiektów kubaturowych i liniowych.
Krajobraz
Zakłada się, że zmiany w krajobrazie związane z realizacją Strategii wpłyną na procesy
zabudowy i związane z nimi zmiany zagospodarowania terenu. Projekt analizowanego dokumentu
zakłada działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, wobec powyższego oddziaływanie na
krajobraz będzie co do zasady pozytywne. Ewentualne negatywne oddziaływanie może wystąpić
w przypadku posadowienia nowych obiektów - przyjęto założenie, że rozbudowa będzie opierała się o
zgodności z prawem miejscowym.
Klimat
Nie przewiduje się oddziaływania powodowanego realizacją Strategii na klimat. Zakłada się, że
zmiany klimatyczne mają charakter globalny i długofalowy. W lokalnych stosunkach klimatycznych nie
będą odbiegały od warunków już istniejących. Jedyny, potencjalnie pozytywny wpływ może wynikać
z działań długofalowych, związanych z kształtowaniem prawidłowych postaw ekologicznych
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i wynikających z edukacji mieszkańców. Oddziaływanie na klimat akustyczny przewidywane w ramach
Strategii kierunki działań mające na celu usprawnienie i poprawę infrastruktury transportowej,
obejmują realizację inwestycji drogowych. Zakłada się, iż realizacja niniejszych działań będzie niosła za
sobą pozytywne aspekty wskazujące na znaczącą poprawę klimatu akustycznego. Realizacja inwestycji
drogowych, oprócz poprawy parametrów drogi, wiąże się z reguły z budową urządzeń ochrony przed
hałasem oraz lepszą organizacją ruchu kołowego. Mimo to, w odniesieniu do spodziewanych
oddziaływań, należy mieć jednak na uwadze, że tego typu inwestycje same w sobie mogą generować
negatywny wpływ na klimat akustyczny w ich otoczeniu zarówno w fazie realizacji, jak i później w fazie
eksploatacji przedsięwzięć. Jednak jak już wspomniano istnieje szereg zabezpieczeń, które umożliwiają
ochronę przed skutkami. Realizacja inwestycji mających na celu zmniejszenie presji transportu na
środowisko, poprzez usprawnienie i udrożnienie ruchu wskazują na pozytywne skutki w kontekście
wpływu na klimat akustyczny wzdłuż dróg, a przede wszystkim na zmniejszenie liczby osób narażonych
na negatywne oddziaływanie hałasu. Wspieranie działań mających na celu poprawę dostępności
komunikacyjnej przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań przestrzennych i urządzeń ochrony
akustycznej, może przynieść istotnie korzystne efekty w kontekście poprawy klimatu. Negatywne
oddziaływania akustyczne występują podczas prowadzenia robót budowlanych, a ich zasięg ogranicza
się do placu budowy oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa. Zakłada się, że tego typu prace prowadzone
są wyłącznie w porze dziennej. Uciążliwość akustyczna związana z fazą budowy ma wówczas charakter
okresowy. Hałas i spaliny emitowane podczas budowy powinny być zminimalizowane przez
zastosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz poprzez skuteczne rozwiązania organizacyjne
(ograniczanie czasu pracy jałowej, wyłączanie maszyn podczas postoju).
Zasoby naturalne
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zasoby naturalne.
Zabytki
Zakłada się jedynie pozytywne oddziaływanie na zabytki. Chodzi tu szczególnie o ich renowacje
i rewitalizację poprzez nadawanie nowych, społecznie użytecznych funkcji.
Dobra materialne
Założono, że oddziaływanie na dobra materialne jest podobne jak oddziaływanie na zabytki.
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Tabela 9. Sposoby unikania i minimalizowania negatywnych oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska
Komponent
środowiska
Natura 2000 i obszary
chronione,
różnorodność
biologiczna, Fauna,
Flora

Zdrowie ludzi

Środki łagodzące, sposoby unikania i minimalizowania negatywnych
oddziaływań.
o wykonanie inwentaryzacji budynków przed przystąpieniem do prac
budowlanych pod kątem występowania ptaków oraz nietoperzy
(inwentaryzacji chiropterologicznych i ornitologicznych),
o prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu
nietoperzy i innych gatunków istotnych pod względem
przyrodniczym, których występowanie zidentyfikowano w rejonie
planowanych inwestycji,
o w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza
lęgowym odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie budynków
przed zakładaniem w nich lęgowisk,
o lokalizowanie zapleczy budowy poza obszarami chronionymi,
w razie braku takiej możliwości, na zaplecze budowy i składowania
materiałów budowlanych należy wybrać najmniej cenny
przyrodniczo i krajobrazowo obszar,
o prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe
najkrótszym czasie,
o wykonywanie inwentaryzacji lichenologicznych, entomologicznych
w przypadkach modernizacji/ budowy dróg,
o wykonywanie inwentaryzacji florystycznych, dendrologicznych
i badań fitosocjologicznych w przypadku realizacji przedsięwzięć
w rejonie lub sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo,
o zachowanie jak największych powierzchni obszarów biologicznie
czynnych w stosunku do powierzchni zabudowy obiektów,
o nasadzenia zielni (krajowych drzew i krzewów) dostosowanej do
warunków siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem,
o prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów
korzeniowych w czasie wykonywania prac budowlanych,
o wprowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas prowadzenia prac
budowlanych,
o kontrola wykopów i usuwanie z nich drobnych zwierząt (np.
płazów, drobnych ssaków),
o zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu
budowlanego np. włókniny i obudowy.
o oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace budowlane
w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania
tych prac,
o stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie
nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów
BHP,
o ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego
minimum w celu zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu,
o stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz
maszyny i urządzenia podczas prac budowlanych,
o ograniczające kumulacji oddziaływań poprzez planowanie
harmonogramów prac, tak aby nie pokrywały się ze sobą na tym
samym terenie,

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020

o
Wody

o

o

o
o

o
o

Powietrze, klimat

o

o
o
o
o
o
Powierzchnia ziemi,
krajobraz

o

o
o
o

Zasoby naturalne
Dobra materialne,
zabytki

o
o
o

o
o

stosowanie roślinności izolacyjnej (np. wzdłuż ciągów
komunikacyjnych).
zabezpieczenie terenów zapleczy budów przed przedstawieniem
się do wód substancji ropopochodnych (magazynowanie
substancji, materiałów oraz sprzętu w sposób eliminujący kontakt
z wodami opadowymi i gruntowymi),
kontrolowanie stanu pojazdów stosowanych w czasie prac
budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi,
zakaz lokalizowania zaplecza budowy przy obszarach wodnobłotnych,
umieszczanie na terenie budowy przenośnych toalet zapewnienie
oraz regularnie ich opróżnianie z wykorzystaniem samochodów
odpowiednio do tego wyposażonych,
zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac
w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych,
stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach
rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie zużycia
wody
podczas realizacji prac budowlanych stosowanie zraszania woda
w celu minimalizacji pylenia, ograniczanie do minimum czasu pracy
silników spalinowych maszyn i pojazdów budowlanych,
stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny i pojazdy,
ograniczających pylenie oraz inne zanieczyszczenia,
ograniczanie prędkości pojazdów na placach budów,
przykrywanie plandekami materiałów sypkich na budowach,
budowa ścieżek rowerowych przy każdym nowo tworzonym ciągu
komunikacyjnym,
ograniczenie zmniejszania się powierzchni terenów zielonych na
terenach zurbanizowanych,
przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej
gleby (humus), a po zakończeniu prac – rozplantowanie na
powierzchni terenu,
przestrzeganie prawidłowej gospodarki odpadami, likwidacja
dzikich wysypisk śmieci,
utrzymanie zieleni na terenach zurbanizowanych i w mieście,
podczas tworzenia mpzp wyznaczanie obszarów najbardziej
cennych krajobrazowo z zakazem zabudowy lub ograniczeniem
zabudowy.
materiałooszczędne korzystanie z zasobów naturalnych
planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym
krajobrazem i historycznym układem przestrzennym,
odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich
wartościach artystycznych, historycznych i kulturowych na tle
istniejącej zabudowy oraz planowanych inwestycji,
prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków,
planowanie inwestycji mogących wpływać na zaniżenie wartości
materialnych (dóbr) mieszkańców Gminy w porozumieniu z lokalną
społecznością.
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6. INFORMACJE O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU NA SIEĆ OBSZARÓW
NATURA 2000 ORAZ TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO
Skutki realizacji Strategii nie będą powodowały istotnego negatywnego transgranicznego
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) ustawy z dnia 3
października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z dnia
07.11.2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
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7. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Zakłada się, że Prognoza powinna obejmować obszar w zasięgu oddziaływania
wynikającego z realizacji ustaleń Strategii. Zgodnie z wymogami obowiązujących dyrektyw
proponuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji założeń Strategii w zakresie opisanym
poniżej. Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeń
Strategii, sprawdzenie czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt. Celem
monitoringu środowiskowego jest ocena, czy stan środowiska ulega polepszeniu, czy pogorszeniu
– poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska
i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności wdrażania
polityki środowiskowej.
Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Strategii winien obejmować określenie
stopnia wykonania poszczególnych działań:
o określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
o ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,
o analizę przyczyn rozbieżności.
W realizacji poszczególnych zadań wynikających z Prognozy brać udział będą podmioty
uczestniczące w organizacji i zarządzaniu zadaniami, podmioty realizujące te zadania,
kontrolujące przebieg tych realizacji i jego efekty oraz społeczność, jako główny pomiot
odbierający wyniki i odczuwający skutki podejmowanych działań.
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8. STRESZCZENIE PROGNOZY
Celem opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko (dalej Prognoza) sporządzonej na
potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest określenie wpływu założonych w strategii obszarów priorytetowych i celów
operacyjnych na środowisko.
Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowią:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L
197 z 21.07.2001),
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003),
3. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.),
4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn.
zm.),
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),
6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627).
Opracowując prognozę zastosowano metodę
indukcyjno-opisową oraz analogii
środowiskowych. Analizując potencjalne oddziaływania na środowisko zastosowano podejście
macierzowe. Na etapie sporządzania Prognozy nie były znane szczegóły dotyczące konkretnych
przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach Strategii. W Prognozie przeanalizowano więc
zapisy projektu Strategii dotyczące propozycji celów operacyjnych wraz z propozycjami działań
w kontekście zatwierdzonych strategii programowych z zakresu polityki ekologicznej na szczeblu
regionalnym i lokalnym.
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 jest zgodna
z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego, w tym:
o Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025,
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o
o

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018.

Zagadnienia ochrony środowiska Strategii dotyczą głównie celu operacyjnego I.1 Korzystanie z
zasobów przyrodniczych i kulturalnych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i jego
rozwinięcia:
A. akcje informacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące ochrony zasobów naturalnych
i zrównoważonego korzystania ze środowiska przyrodniczego.
B. działania edukacyjne w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
C. organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
przyrodniczych i kulturalnych.
D. oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowych wraz z jego
promocją.
E. tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych.
F. urządzenie, przebudowa i doposażenie parków, skwerów i zieleńców.

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano cele operacyjne wraz z ich
uszczegółowieniem związanym z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W stosunku do
każdego celu zaplanowanego w ramach Strategii przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (obszary NATURA 2000, różnorodność
biologiczna, zdrowie ludzi, fauna, flora, wody, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat,
zabytki, dobra materialne). Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko
poszczególnych zadań dokonano w tabelach.
Realizacja projektów wynikających ze Strategii będzie polegała na wykonaniu szeregu
zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich
realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. Na etapie użytkowania należy oczekiwać braku
oddziaływania na środowisko, albo wręcz poprawy w stosunku do stanu obecnego (remont
nawierzchni dróg skutkujący obniżeniem hałasu generowanego przez pojazdy, rozbudowa
terenów zieleni, tworzenie centrów edukacji ekologicznej). Realizacja zadań określonych w
Strategii, przyczyniając się do osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się
jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych na terenie LGD. Realizacja zadań będzie
miała pozytywny wpływ na krajobraz (poprawa estetyki przestrzeni publicznej), bezpieczeństwo
mieszkańców, klimat akustyczny i inne.
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