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1. Podstawa prawna opracowania 

 

Konieczność sporządzenia  „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole” – określa art. 51 ust. 1 

w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z art. 53 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy – organ (Wójt 

Gminy Stare Pole) opracowujący projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stare Pole – uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgodnił zakres i stopień szczegóło-

wości informacji wymaganych w prognozie – pismo RDOŚ-Gd-WZP.411.11.1.2020.MP.1 z dnia 

29 stycznia 2020 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku uzgodnił zakres i stopień szczegóło-

wości informacji wymaganych w prognozie – pismo SE.NS.80.4460.5.2020.EK z dnia 17 stycznia 

2020 r.  

Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy jest zgodny z art. 51. ust. 2 pkt 1-3 oraz 

art. 52 ust. 1-2 ustawy. 

 

2. Spis wykorzystanych prognoz oddziaływania na środowisko 

 

1) Gębka W., 2010, Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolo-

nia gmina Stare Pole, Elbląg 

2) Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stare Pole, 

2016, EEE, Kościerzyna 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  planu zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru metropolitalnego  Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030, 2016, PBPP, Słupsk 
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4) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów położonych w obrębach Szaleniec, Złotowo, Krzyżanowo, Kraszewo, Kró-

lewo, Stare Pole, 2011, Proeko, Gdańsk 

5) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, 2018, Biuro Urbanistyczne PPP, Gdańsk  

6) Wojtaszek A., 2012, Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo, gmina Stare Pole, PSAiPP, Elbląg  

 

3. Literatura, materiały archiwalne i kartograficzne 

 

1) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Stare Pole – załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Stare Pole  z 

dnia 26 października 2010 r. 

2) Basiński A., Górka A., Lipińska B., Medowski T.,  Krzempek K., 1991, Budować na wsi. Za-

sady kształtowania krajobrazu wiejskiego w województwie elbląskim, Biuro Architektury Re-

gionalnej, Gdańsk 

3) Dane i informacje z Urzędu Gminy Stare Pole  

4) Decyzja Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Ministra Obrony Narodowej  z 

2019 r. poz. 46) 

5) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z lat 2014-2019 

6) Decyzje o warunkach zabudowy z lat 2014-2019 

7) Decyzje pozwolenia na budowę z lat 2014-2019 

8) Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzenne-

go, 2014, PBPP, Gdańsk – plus Aneks –  Karty korytarzy ekologicznych 

9) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 

10) Lipińska B, 2011, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowa-

rzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański 

11) Materiały w wersji elektronicznej z zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej w Gdańsku – licencja Marszałka Województwa Pomorskiego nr 

WODGK.7522.1.8.2020_22_P z 3.02.2020 r. 

 Mapa topograficzna w skali 1:10000 w  układzie 1992 w postaci rastrowej 
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 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości skali 1:10 000 w 

postaci wektorowej  

 Ortofotomapa w postaci rastrowej 

 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1: 5 000 w postaci rastrowej i wektorowej 

 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 w postaci rastrowej 

 Mapa sozologiczna 1:50 000 w postaci rastrowej 

 Mapa hydrograficzna 1:50 000 w postaci rastrowej 

12) Materiały w wersji elektronicznej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej w Malborku – licencja Starosty Malborskiego  6642.168.2020_2209_P z 

14.02.2020 r. 

 mapa ewidencji gruntów i budynków  z klasyfikacją gruntów  

 tabele z danymi z ewidencji gruntów i budynków z klasyfikacją gruntów 

13) Materiały z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu z 

lutego 2020 r. 

- w wersji elektronicznej – cieki naturalne, kanały, pompownie odwadniające 

- skany map ewidencyjnych – z systemem melioracyjnym  

14) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole  – przyjęty 

Uchwałą Nr IV/32/94 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12.12.1994 r. (utracił moc z dniem 1 

stycznia 2004 r.) 

15)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie 

Stare Pole – Uchwała Nr XXVIII/213/2002  Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 

2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 25, poz. 263) 

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Królewo w gminie Stare Pole – 

Uchwała Nr XXVIII/214/2002  Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r. (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 26, poz. 264) 

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo –

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Po-

morskiego z 2011 r. Nr 52, poz. 1213) 

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Ka-

czynos, Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole – Uchwała  Nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole  

z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 72, poz. 1520) 
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19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Szaleniec, Złotowo, 

Krzyżanowo, Kraszewo, Stare Pole i Królewo – Uchwała  Nr XII/101/2012  Rady Gminy Stare 

Pole  z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1803) 

20) Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego – aktualizacja 2014, PBPP, Gdańsk – Słupsk 

21) Opracowanie ekofizjograficzne problemowe dla trasy kabla 110 kV GPZ „Dzierzgoń” – GPZ 

„Gdańsk Błonie”, 2010, Proeko, Gdańsk 

22) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stare Pole – załącznik do Uchwały Nr 

XVI/121/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r.  

23) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 –  załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku 

24) Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 

2030 –  załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia 29 grudnia 2016 roku  

25) Plany odnowy miejscowości 

26) Potencjalna roślinność naturalna Polski-mapa 1: 300 000, IGiPZ PAN, Warszawa 

27) Program ochrony środowiska dla  Gminy Stare Pole  na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 

–  załącznik do  Uchwały Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada 2017 

r. 

28) Program opieki na zabytkami Gminy Stare Pole na lata 2019-2022 – z gminną ewidencją za-

bytków – załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 września 

2020 r.  

29) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole –  za-

łącznik do  Uchwały Nr X/77/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 r.  

30) Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski 1: 500 000, Arkusz Gdańsk, IGiPZ PAN, Kraków 

31) Raport kompleksowy o stanie środowiska w województwie pomorskim w latach 2013-2015 

(wydanie 2016), Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 

32) Raport o stanie gminy Stare Pole za rok 2018 

33) Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego  w 2016 roku (wydanie 

2017), Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Olsztyn 

34) Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku (wydanie 2015), Biblio-

teka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 
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35) Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim  w 2015 roku (wydanie 2016), Biblio-

teka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 

36) Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 roku (wydanie 2017), Biblio-

teka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 

37) Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2017 roku (wydanie 2018), Biblio-

teka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 

38) Strony internetowe:  

http://dm.pgi.gov.pl/ 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

http://gdansk.rdos.gov.pl/dane-i-metadane 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

http://starepole.e-mapa.net/ 

http://www.smorp.pl/imap/ 

http://www.smorp.pl/wms 

https://cbdgportal.pgi.gov.pl/geoinz/ 

39) Rozporządzenie Nr 69/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wyzna-

czenia aglomeracji Stare Pole (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 62, poz. 1273) 

40) Rozporządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 

dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ 

Letniki” w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, powiecie mal-

borskim, województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 891) 

41) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole, przy-

jęte Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

42) Strategia Rozwoju Gminy Stare Pole na lata 2008-2020 – załącznik do Uchwały Nr 

XX/145/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. 

43) Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 – załącz-

nik do Uchwały Nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Stare Pole  z dnia 30 października 2014 r. 

44) Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.  w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Po-

morskiego z 2016 r. poz. 2942) 

45) Uchwała Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Kró-

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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lewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa 

pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmianą) 

46) Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stare Pole (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. 

poz. 4293) 

47) Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1980, Potencjalna roślinność naturalna Pomorza 

Gdańskiego – mapa 1:200 000, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Poznań 

48) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo 

w gminie Stare Pole – Uchwała  Nr XX/144/2008  Rady Gminy Stare Pole  z dnia 27 listopada 

2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 30, poz. 598) 

49) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zą-

browo, obejmująca działkę o nr ewid. 158  w Ząbrowie –  Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy 

Stare Pole z dnia 08.05.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 3098). 

 

4. Informacje o głównych celach i zawartości projektowanego dokumentu oraz o jego powią-

zaniach z innymi dokumentami 

 

Celami sporządzenia nowego  „Studium…” w granicach administracyjnych gminy Stare Pole  

są: 

1) dostosowaniem studium do aktualnych przepisów  krajowych, wojewódzkich i miejscowych,  w 

tym również związanych z obszarem ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w 

Królewie Malborskim;  

2)  aktualizacja ustaleń studium oraz aktualizacja stanu istniejącego i projektowanego w zakresie 

zagospodarowania i przeznaczeń terenów,  infrastruktury technicznej, komunikacji, ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;   

3) aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i 

usługowej;   

4) aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyj-

nych, składów i baz transportowych;  

5) aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej;  

6) wyznaczenie potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych;  

7) aktualizacja pozostałych przeznaczeń terenów.  
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Wyżej wymienione cele wynikają z:  

- ze zmiany przepisów;  

-  ze złożonych wniosków, potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, w tym zapotrzebowania na nowe 

tereny rozwojowe związane z zabudową;  

- z rozpoznania zasobów nieruchomości – w tym szczególnie gminnego i Skarbu Państwa;  

- z dynamiki ruchu budowlanego;  

- z wydanych pozwoleń na budowę oraz z wydanych decyzji o warunkach zabudowy  i decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;  

- z bardziej racjonalnego wykorzystania potencjałów gminy Stare Pole: 86 % pow. bardzo urodzaj-

nych gleb klas bonitacyjnych I – III, położenie wzdłuż  drogi krajowej nr 22, wzdłuż linii kolejo-

wej nr 204 o znaczeniu państwowym, wzdłuż  międzynarodowej drogi wodnej rzeki Nogat  E-70 

(z ponadregionalnymi śródlądowymi szlakami wodnymi – kajakowym i żeglarskim), wzdłuż tras 

rowerowych o znaczeniu międzyregionalnym i subregionalnym, w zasięgu zaopatrzenia  gazocią-

gami w gaz ziemny oraz w miejskim obszarze funkcjonalnym Malborka.  

 

Najważniejsze określone w „Studium…”  kierunki zmian w  strukturze przestrzennej i prze-

znaczeniu terenów w granicach administracyjnych gminy Stare Pole  są następujące: 

 aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usłu-

gowej;   

 aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, 

składów i baz transportowych;  

 aktualizacja potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej;  

 wyznaczenie potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych;  

 aktualizacja pozostałych przeznaczeń terenów.  

 

Tekst „Studium…” z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego wraz 

z rysunkiem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w całości zastępuje – 

tekst i rysunki zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stare Pole – przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 

2010 r.. 

Rysunek  projektu „Studium…” – uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzen-

nego –  wykonany został na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000.   
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Projekt „Studium…” powiązany jest z następującymi dokumentami: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole, przyję-

te Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

2) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 –  załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku 

3) Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 

2030 –  załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

29 grudnia 2016 roku  

4) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – załącznik do Uchwały Nr 239 Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski z 2012 r.,  poz. 252) 

5) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – załącznik do Uchwały Nr 458/XXII/12 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku 

6) Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 – załącznik 

do Uchwały Nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Stare Pole  z dnia 30 października 2014 r. 

7) Strategia Rozwoju Gminy Stare Pole na lata 2008-2020 – załącznik do Uchwały Nr 

XX/145/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie 

Stare Pole – Uchwała Nr XXVIII/213/2002  Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 

r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 25, poz. 263) 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Królewo w gminie Stare Pole – 

Uchwała Nr XXVIII/214/2002  Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r. (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 26, poz. 264) 

10) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo 

w gminie Stare Pole – Uchwała  Nr XX/144/2008  Rady Gminy Stare Pole  z dnia 27 listopada 

2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 30, poz. 598) 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo –

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Po-

morskiego z 2011 r. Nr 52, poz. 1213) 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Ka-

czynos, Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole – Uchwała  Nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole  

z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 72, poz. 1520) 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Szaleniec, Złotowo, 

Krzyżanowo, Kraszewo, Stare Pole i Królewo – Uchwała  Nr XII/101/2012  Rady Gminy Stare 

Pole  z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1803) 

14) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zą-

browo, obejmująca działkę o nr ewid. 158  w Ząbrowie –  Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy 

Stare Pole z dnia 08.05.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 3098) 

15) Plany odnowy miejscowości 

16) Raport o stanie gminy Stare Pole za rok 2018 

17) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Stare Pole – załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Stare Pole  z 

dnia 26 października 2010 r. 

18) Program opieki na zabytkami Gminy Stare Pole na lata 2019-2022 – z gminną ewidencją za-

bytków – załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 września 

2020 r.  

19) Program ochrony środowiska dla  Gminy Stare Pole  na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 

–  załącznik do  Uchwały Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 listopada 2017 

r. 

20) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stare Pole – załącznik do Uchwały Nr 

XVI/121/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r.  

21) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole –  za-

łącznik do  Uchwały Nr X/77/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 r.  

22) Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stare Pole (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. 

poz. 4293) 

23) Rozporządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 

dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ 

Letniki” w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, powiecie mal-

borskim, województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 891) 

24) Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.  w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Po-

morskiego z 2016 r. poz. 2942) 

25) Uchwała Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Kró-
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lewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa 

pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmianą) 

 

5. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy wynika z art. 51. ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 52 ust. 1-2 

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. 

2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami). Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie został uzgodniony z RDOŚ i PPIS.  

Niniejszą prognozę oparto na szczegółowej analizie nowych ustaleń projektu „Studium…”, w 

stosunku do ustaleń studium uikzp z 2010 r. i w stosunku do obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych pozwoleń na budowę oraz stanu istniejącego 

zagospodarowania. Najważniejszym elementem analiz były kierunki zmian określone w projekcie 

„Studium…” w zakresie przeznaczenia terenów tj. szczególnie dotyczące terenów nowoprojekto-

wanego  zainwestowania.   

W prognozie wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne z kwietnia 2020 r., badania tere-

nowe i rozpoznanie terenowe z okresu luty – marzec 2020 r., a także inne prognozy, literaturę, zdję-

cia lotnicze i satelitarne, materiały archiwalne i kartograficzne, zdjęcia wykonane prze autora oraz  

uzyskane informacje z urzędów  i instytucji, w tym z kilku stron internetowych.  

Wykorzystano metody: macierzy interakcji, indukcyjno-opisową, analogii środowiskowych 

(przestrzenno-czasowych), analiz kartograficznych i satelitarnych.  

Do tekstu prognozy załączono: 

1) Oświadczenie autora prognozy 

2) Położenie gminy Stare Pole  na tle form ochrony przyrody 

3) Rysunek prognozy 1:20 000 (na pomniejszonym podkładzie rysunku projektu „Studium”). 
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6. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień pro-

jektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

Proponuje się przeprowadzanie analizy skutków realizacji postanowień  projektowanego do-

kumentu „Studium…”  –  w kontekście jego wpływu na środowisko, przyrodę, krajobraz i ludzi  – 

raz na pięć lat– w powiązaniu z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  i z oceną aktu-

alności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz  miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego – przeprowadzaną przez Wójta Gminy Stare Pole  przy-

najmniej raz w kadencji Rady Gminy Stare Pole.  

 

7. Istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym od-

działywaniem oraz istniejące problemy ochrony środowiska z uwzględnieniem obszarów 

podlegających  ochronie 

 

7.1. Przyrodnicze konsekwencje położenia gminy Stare Pole w regionie  

 

Gmina Stare Pole o powierzchni (ewidencyjnej) 7 936 ha i liczbie ludności 4 641 mieszkań-

ców wg Urzędu Gminy wg stanu na  31 grudnia 2019 r. (łącznie stałych 4583 i czasowych 58.), a 

wg GUS 4 696 mieszkańców na 31 grudnia 2019 r. –  położona jest:  

 w mezoregionie fizycznogeograficznym Żuławy Wiślane, w mikroregionie Małe Żuławy Malbor-

skie;  

 w zlewisku Morza Bałtyckiego, w tym w zlewisku Zalewu Wiślanego, w tym  systemach dorzecza 

rzeki Elbląg i dorzecza rzeki Nogat;  

 w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCWP):  

- większość obszaru gminy – RW200005499 Elbląg (rzeka, jej dorzecze) od Młynówki do ujścia 

wraz z jez. Druzno, zlewnia Tyny Górnej; 

- RW200005299 Nogat (rzeka, jej dorzecze), zlewnia Nogatu;  

  w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych (JCWPd): 

- większość obszaru gminy –  PLGW200018 dorzecze Wisły, region wodny Dolnej Wisły; 

- PLGW200018 dorzecze Wisły, region wodny Dolnej Wisły;  

- niewielki obszar – PLGW200019 dorzecze Wisły, region wodny Dolnej Wisły; 
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 na płaskiej równinie akumulacyjnej – na terenach przydepresyjnych (większość obszaru gminy) 

od 0 m n.p.m. do  6,7 m n.p.m oraz na niewielkich terenach  depresyjnych – minimalnie poniżej 0 

m p.p.m; antropogeniczne (sztuczne, stworzone przez człowieka) najniżej położone miejsce -2,0 

m p.p.m przy jednym z kanałów , a najwyższe na wale przeciwpodziowym  13,5 m n.p.m;  

 częściowo w zasięgu sześciu polderów – z których pięć odwadnianych jest przez 5 pompowni 

odwadniających zlokalizowanych w gminie Stare Pole;   

  częściowo (północna część gminy) w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 203 

„Dolina Letniki”;  

 częściowo (północna część gminy) w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ 

Letniki” – teren ochrony pośredniej i tereny ochrony bezpośredniej;   

 częściowo  (północna część gminy) w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wzdłuż rzeki 

Nogat; 

 częściowo (północna część gminy) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat; 

 częściowo (północna część gminy) regionalnym korytarzu ekologicznym Doliny Nogatu;  

  częściowo w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na hałas lotniczy – strefa I 

(wewnętrzna) i strefa II (zewnętrzna);  

 częściowo w aglomeracji (wodno-ściekowej) Stare Pole;  

 w powiecie malborskim; 

 w miejskim obszarze funkcjonalnym Malborka.  

 

Przez Gminę Stare Pole przebiegają: 

 droga krajowa nr 22; 

 linia kolejowa nr 204 o znaczeniu państwowym;  

 międzynarodowa droga wodna rzeki Nogat E70 – z ponadregionalnymi śródlądowymi szlakami 

wodnymi – kajakowym i żeglarskim;  

 międzyregionalna trasa rowerowa nr 17 „Szlak Menonitów”  Gdańsk – Malbork – Stare Pole – 

Szaleniec – woj. warmińsko-mazurskie do Elbląga  

 subregionalna trasa rowerowa nr 20 (w realizacji) odcinek Malbork – Stare Pole – Elbląg  

 szlak pieszy (zielony) „Szlak Żuławski” –  Stare Pole – Fiszewo – Gronowo Elbląskie 

 napowietrzne i podziemne (kablowe)  linie wysokiego napięcia 110 kV. 

 gazociąg wysokiego ciśnienia.  
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 Gmina Stare Pole nie jest członkiem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 

(OM G-G-S) choć objęta planem zagospodarowania przestrzennego tego obszaru – to jednak nie 

jest położona w granicach  miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego ani w  stre-

fie funkcjonalnej OM G-G-S, a jedynie znajduje się w potencjalnej strefie funkcjonalnej OM G-G-

S.      

 

7.2. Stan istniejący użytkowania i zagospodarowania 

 

Stan istniejący użytkowania gruntów w gminie Stare Pole  wg stanu na 1 stycznia 2020 r. 

przedstawia tabela poniżej – na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Do-

kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Malborku.  

Użytkowanie Powierzchnia 

(ewidencyjna) 

w ha 

Udział w ogólnej powierzchni  

w % 

Ogółem 7 936 100,00 

Użytki rolne (niezabudowane i 

zabudowane, bez nieużytków) 

6 231   78,52 

Nieużytki 31     0,39 

Grunty leśne 346     4,36 

Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

390     4,91 

Grunty pod wodami  212 2,67 

Tereny różne 726 9,15 

 

W ramach  6 231 ha użytków rolnych w gminie Stare Pole występują: 

 grunty orne o pow. 5 194 ha; 

 sady o pow. 20 ha; 

 łąki trwałe o pow. 431 ha;  

 pastwiska trwałe o pow. 302 ha;  

 grunty rolne zabudowane o pow. 122 ha;  

 grunty pod rowami o pow. 156 ha; 

 grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 6 ha. 

 

W ramach 346 ha gruntów leśnych występują: 

 lasy o pow. 339 ha;  

 grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 7 ha. 
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W ramach 390 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Stare Pole występują: 

 tereny mieszkaniowe o pow. 71 ha; 

 tereny przemysłowe o pow. 12 ha; 

 inne tereny zabudowane o pow. 12 ha; 

 zurbanizowane tereny zabudowane  lub w trakcie zabudowy o pow. 2 ha; 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 6 ha; 

 tereny komunikacyjne o pow. 287 ha w tym 

 drogi o pow. 250 ha; 

 tereny kolejowe o pow. 37 ha. 

 

W ramach 212 ha gruntów pod wodami w gminie Stare Pole występują: 

o grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi o pow. 211 ha;  

o grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 1 ha.  

 

Według przeprowadzonej w marcu 2020 r. inwentaryzacji – na  istniejący stan zagospodaro-

wania w gminie Stare Pole   składają się następujące tereny: 

 wody powierzchniowe  

- rzeki: Nogat, Fiszewka, Tyna Górna, Tyna Dolna, Tyna Mała; 

- kanały: Stary Nogat, Leniwy Nogat, Przekop Rz. Fiszewki, Ząbrowski, Malewski, Kanał A 

Stare Pole, Kanał A Królewo, Kanał B Kaczynos, Kanał H Ząbrowo, Kanał A Polder 68 Zło-

towo, Kanał A Polder 66 Klecie, Kanał A Polder 65 Kławki, Kanał A Polder 64 Kąty, Kanał 

A Polder 34 Szaleniec, Kanał A Polder 33 Ząbrowo (nazwa polderu nieaktualna), Kanał A 

Polder 46 Ząbrowo (nazwa polderu nieaktualna); Kanał A Polder 44 (nazwa polderu nieaktu-

alna);  

- starorzecza wzdłuż Nogatu;  

- większe stawy;  

 lasy i zadrzewienia leśne; 

 tereny podmokłe z szuwarami i zaroślami; 

 dawny schron wartowniczy z zadrzewieniami: 

 tereny zieleni parkowej; 

 parki wiejskie w ewidencji zabytków;  

 zadrzewienia o charakterze parków wiejskich;  
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 cmentarze; 

 cmentarze w rejestrze zabytków; 

 cmentarz w ewidencji zabytków; 

 tereny sportu i rekreacji; 

 tereny kultury i kultury fizycznej; 

 tereny przystani kajakowych; 

 tereny zamknięte resortu obrony narodowej – lotnisko wojskowe;  

 tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej;  

 tereny zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transportowych;  

 tereny obsługi produkcji rolnej; 

 nieużytkowane i zrujnowane tereny obsługi produkcji rolnej; 

 tereny rolnicze i pozostałe (z wyjątkiem wymienionych poniżej terenów infrastruktury 

technicznej i terenów komunikacji) 

 tereny infrastruktury technicznej 

 stacja uzdatniania wody; 

 studnie z terenami ochrony bezpośredniej;  

 gminna oczyszczalnia ścieków; 

 stacja pomiarowo-redukcyjna gazu; 

 gazociąg wysokiego ciśnienia;  

 napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięć 110 kV;  

 kablowa podziemna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV; 

 pompownie odwadniające: PO – 34 Szaleniec, PO – 64 Kąty, PO – 65 Kławki, PO –  66 

Klecie, PO – 68 Złotowo;  

 prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Nogat; 

 stacja bazowa telefonii komórkowej na maszcie wolnostojącym (obręb Stare Pole, działka nr 

33); 

 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

 tereny komunikacji  

 droga krajowa nr 22; 

 drogi powiatowe;  

 drogi gminne;  

 pozostałe ważniejsze drogi i ulice;  
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 ścieżki rowerowe;  

 obszar kolejowy z linią kolejową nr 204 o znaczeniu państwowym i ze stacjami pasażer-

skimi (dworzec kolejowy Stare Pole, przystanek osobowy Królewo Malborskie);  

  międzynarodowa droga wodna rzeki Nogat E70. 

 

Dodatkowo występują stacje transformatorowe 15/0,4 kV, linie napowietrzne średniego na-

pięcia 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV i przepompownie ścieków oraz podziemne sieci infrastruk-

tury technicznej: wodociągi, kanalizacja sanitarna (niewielkie odcinki), kanalizacja deszczowa 

(niewielkie odcinki), kable średniego 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, gazociągi i linie telekomu-

nikacyjne. Występują również wały przeciwpowodziowe wzdłuż niektórych rzek i kanałów, a także 

sześć polderów: Szaleniec, Kąty, Kławki, Klecie, Złotowo, Fiszewka F.    

 

7.3. Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

 

W strukturze środowiska przyrodniczego gminy Stare Pole dominuje  następujący typ środo-

wiska przyrodniczego: 

 płaska równina akumulacyjna (obszar podporządkowany względem terenów wyżej położonych) 

z roślinnością zmienną pół uprawnych lub bez (poza okresem wegetacyjnym), z małą i średnią 

bioróżnorodnością fauny, w podłożu z madami ciężkimi o małej przepuszczalności dla wody, z 

płytko zalegającymi wodami gruntowymi 0-2 m p.p.t., z dużą wilgotnością powietrza, z częstymi 

mgłami (zwłaszcza wiosną i jesienią) i przewagą wiatrów z południowego zachodu; dominuje 

parowanie wody z powierzchni ziemi i roślin uprawnych (w okresie wegetacyjnym) oraz wystę-

puje akumulacja materii w systemie melioracyjnym i jej częściowy odpływ; energia słoneczna 

akumulowana jest głównie w roślinach uprawnych, wodzie i w glebie. 

 

Działalność człowieka doprowadziła do całkowitej zmiany naturalnych stosunków wodnych 

typowych dla środowiska wodnego – bagiennego, na sztuczne, gdzie równowaga hydrodynamiczna 

jest utrzymywana poprzez funkcjonowanie wielkiego systemu wodno-melioracyjnego Żuław Wi-

ślanych, w tym Małych Żuław Malborskich. Począwszy od XII wieku człowiek tworzył budowle 

chroniące teren przed zalewem oraz wymuszające kierunki  przepływu wód allochtonicznych (spo-

za Żuław), a także tworzył systemy odprowadzania nadwyżek wód autochtonicznych (miejsco-

wych, z Żuław). Doprowadziło to do wyłączenia wód Wisły napływających z jej dorzecza z miej-



 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

18 

scowego obiegu. Równolegle powstały poldery z przepompowniami odprowadzającymi nadwyżki 

wodne poza wały chroniące same poldery przed powodzią.  

 

7.4. Odporność środowiska przyrodniczego na degradację i zdolność do regeneracji 

 

Najmniej odporne na degradację i o małej zdolności do regeneracji w gminie Stare Pole  są: 

  kanały i stawy oraz tereny depresyjne położone poniżej poziomu morza – występuje tu mała 

zdolność terenu do samooczyszczania oraz potencjalna możliwość akumulacji zanieczyszczeń 

stałych, płynnych i gazowych z terenów wyżej położonych; występuje tu ograniczona możli-

wość wymiany powietrza;  

 występujące w rozproszeniu podłoże mułowo-torfowe – w wyniku nadmiernego odwodnienia 

następuje przyspieszona degradacja gleb organicznych mułowo-torfowych, w tym nadmierne 

zmurszenie i wyraźne pogorszenie ich właściwości retencyjnych; występuje również zjawisko 

osiadania gruntu;  

 występujące z rozproszeniu – mady na torfach – ze względu na zjawisko osiadania gruntu. 

 

7.5. Zasoby środowiska przyrodniczego i bioróżnorodność oraz ochrona środowiska, przyrody i 

krajobrazu  

 

Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Stare Pole  są następujące: 

a) wody powierzchniowe  

- rzeka Nogat  – o  średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym (wzdłuż rzeki), duży 

potencjał retencji wody; średnia bioróżnorodność; 

- rzeki pozostałe: Fiszewka, Tyna Górna, Tyna Dolna, Tyna Mała –  o  średnich i małych po-

tencjałach faunistycznym i florystycznym, średni potencjał retencji wody; średnia i mała bio-

różnorodność; 

- kanały: Stary Nogat, Leniwy Nogat, Przekop Rz. Fiszewki, Ząbrowski, Malewski, Kanał A 

Stare Pole, Kanał A Królewo, Kanał B Kaczynos, Kanał H Ząbrowo, Kanał A Polder 68 Zło-

towo, Kanał A Polder 66 Klecie, Kanał A Polder 65 Kławki, Kanał A Polder 64 Kąty, Kanał 

A Polder 34 Szaleniec, Kanał A Polder 33 Ząbrowo (nazwa polderu nieaktualna), Kanał A 

Polder 46 Ząbrowo (nazwa polderu nieaktualna); Kanał A Polder 44 (nazwa polderu nieaktu-

alna) – o  małych potencjałach faunistycznym i florystycznym, średni i mały potencjał reten-

cji wody; mała bioróżnorodność; 
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- starorzecza wzdłuż Nogatu – o średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym; średni 

potencjał retencji wody; średnia bioróżnorodność;  

- większe stawy – o  małych potencjałach faunistycznym i florystycznym; średni i mały po-

tencjał retencji wody;  mała bioróżnorodność; 

b) lasy i zadrzewienia leśne – dominują olsy i łęgi, miejscami występują grądy i niewielkie zbioro-

wiska boru; o średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym, duży potencjał produkcji 

tlenu i regeneracji powietrza, średni i duży  potencjał retencji wody; średnia bioróżnorodność;   

c) tereny podmokłe z szuwarami i zaroślami – o średnich potencjałach faunistycznym, florystycz-

nym, produkcji tlenu i regeneracji powietrza oraz retencji wody; średnia bioróżnorodność;  

d) tereny zieleni parkowej, parki wiejskie w ewidencji zabytków, zadrzewienia o charakterze par-

ków wiejskich – o  średnich i małych  potencjałach faunistycznym, florystycznym, produkcji tle-

nu i regeneracji powietrza oraz  retencji wody; średnia i mała bioróżnorodność;  

e) pomniki przyrody – uznanych zostało 19 pomników przyrody jako pojedyncze drzewa – 13 dę-

bów szypułkowych, 3 jesiony wyniosłe oraz po jednej  lipie drobnolistnej, topoli białej i topoli 

zwyczajnej;  

f) regionalny korytarz ekologiczny Doliny Nogatu  – ważny szczególnie dla migracji ryb, ptaków i 

nietoperzy oraz w mniejszym stopniu dla innych gatunków zwierząt;  

g) lokalne korytarze ekologiczne wzdłuż pozostałych rzek i kanałów;  

h) gleby o bardzo dużym i dużym potencjale rolniczym; procentowy udział łącznej powierzchni 

użytków rolnych klas bonitacyjnych  I, II, III w całkowitej powierzchni użytków rolnych (6 231  

ha) na terenie gminy Stare Pole wynosi aż 86 %; łączna powierzchnia  użytków rolnych  chro-

nionych klas bonitacyjnych I-III (wymagających ewentualne zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze)   wynosi 5 345 ha,  w tym: klasa I (ŁI,  RI) – 47 ha, klasa II 

(ŁII, PsII, RII) – 2 261 ha oraz klasa III (ŁIII. PsIII, RIIIa, RIIIb)  –    3 037 ha 

i) walory krajobrazowe – szczególnie w Obszarze Chronionego Krajobrazu  Rzeki Nogat.  

 

W gminie Stare Pole  i w gminach sąsiadujących stwierdzono występowanie następujących 

gatunków ssaków, z których część objęta jest ochroną ścisłą (ś) i częściową (cz): kret (cz, z wyjąt-

kiem wybranych terenów),  ryjówka aksamitna (cz), ryjówka malutka (cz), rzęsorek rzeczek (cz), 

piżmak, darniówka zwyczajna, karczownik ziemnowodny (cz, z wyjątkiem wybranych terenów), 

polnik północny, polnik zwyczajny, badylarka (cz), mysz domowa, mysz polna, lis, kuna leśna, ku-

na domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj (cz), zając szarak, dzik, sarna, bóbr (cz), wydra (crz), wilk 

(ś) .  Może pojawić się również szop pracz, przemieszczający się z zachodu. 
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Prawdopodobnym jest  występowanie w gminie Stare Pole ssaków latających –  nietoperzy, 

objętych  ochroną ścisłą:  

- karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 

- karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)  

- karlik większy (Pipistrellus nathusii) 

- borowiec wielki (Nyctalus noctula) 

- mroczek późny (Eptesicus serotinus)  

- mroczak posrebrzany (Vespertilio murinus). 

 

Na Żuławach Wiślanych stwierdzono gniazdowanie 165 gatunków ptaków co stanowi 73 % 

wszystkich gniazdujących w Polsce gatunków. 

Charakterystycznym rysem Żuław jest wielka intensywność wędrówki ptaków, szczególnie 

kaczek i gęsi. Migrują tędy ptaki ze Skandynawii i północno - zachodnich oraz północnych rejonów 

Rosji, a przechodzące tutaj szlaki wędrówek prowadzą w trzech krzyżujących się ze sobą kierun-

kach: południowo - zachodnim, południowym i południowo - wschodnim. Wielu migrantów za-

trzymuje się na terenie Żuław na odpoczynek i szuka tu pokarmu, szereg gatunków, zwłaszcza 

związanych z morzem przylatuje tu na zimowisko - m.in. krzyżówka, gągoł, mewa pospolita, czapla 

siwa, łabędź niemy i tracz nurogęsi.  

Przez Żuławy przebiega korytarz wędrówkowy żurawia.  

Największe koncentracje  ptaków występują wzdłuż Nogatu oraz wzdłuż pozostałych rzek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

21 

Formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w gminie Stare Pole są następujące: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, ustanowiony w1985  r.; powierzchnia tego 

Obszaru  w gminie Stare Pole  wynosi 212 ha, gdzie obowiązują ustalenia Uchwały Nr 

259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obsza-

rów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 

poz. 2942) 

 pomniki przyrody – uznanych zostało 19 pomników przyrody jako pojedyncze drzewa – 13 

dębów szypułkowych, 3 jesiony wyniosłe oraz po jednej  lipie drobnolistnej, topoli białej i topoli 

zwyczajnej;  

Wykaz pomników przyrody - gmina Stare Pole 

(wg inwentaryzacji Urzędu Gminy na dzień 8.12.2017 r.  plus dodatkowe  

informacje z lutego i marca  2020 r.)  

 

Lp. 

 

Gatunek 

Ob-

wód 

pnia 

na 

wyso-

kości 

130 

cm w 

[m] 

Położenie 
Opis stanu 

(8.12.2017) 

Tytuł aktu 

prawnego 
Publikacja  

1 Dąb szypułkowy 4,38 

Krzyżanowo 

słabe listowie, 

mech, ubytki 

kory u nasady, 

wyłamana część 

pnia z widoczną 

zgnilizną,    stan 

drzewa: zły 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 11/11 

park, pomiędzy 

stawkiem a pla-

cem zabaw 

2 

 

Dąb szypułkowy 

 

3,12 

 

Parwark 

uszkodzony 

pień, słabe li-

stowie 

 

 

 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

 

 

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 2/6 

posesja prywat-

na, po prawej 

stronie od wjaz-

du na posesję, 

obok kojca dla 

psa 
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3 Dąb szypułkowy 
4,83 

 

Parwark 

pień prosty, 

korona rozgałę-

ziona na 3 prze-

wodniki, wi-

doczne cięcia 

korekcyjne gałę-

zi 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 2/15 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie dz. 

ewid. nr 2/6 

(prywatna pose-

sja) 

 

 

4 Dąb szypułkowy 3,05 

Parwark 
pień prosty z 

niewielkimi 

zgrubieniami, 

korona rozgałę-

ziona na 2 prze-

wodniki, dobry 

stan zdrowotny 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 2/15 

nad rzeką, rośnie 

drugi wzdłuż 

rzeki po prawej 

stronie od most-

ku 

5 

 

 

 

 

Dąb szypułkowy 

 

 

 

 

3,13 

 

 

 

 

Parwark pień prosty, 

smukły z nie-

licznymi zgru-

bieniami po 

odciętych gałę-

ziach, korona 

systematyczna 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 2/15 

nad rzeką, rośnie 

pierwszy wzdłuż 

rzeki po prawej 

stronie od most-

ku 

 

 

 

 

6 

 

 

Dąb szypułkowy 

 

 

2,61 

 

 

Parwark jeden konar 

odcięty, pień 

prosty, korona 

regularna 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

Dz. Urz. Woj. Elblą-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 2/4 

za mostkiem po 

prawej stronie 

 

 

 

 

7 Dąb szypułkowy 3,8 

Złotowo 

pień krótki, na 

wysokości ok. 8 

m rozgałęzia się 

na 2 przewodni-

ki, jeden z nich 

przechylony w 

prawo, dobry 

stan zdrowotny 

Rozporządzenie 

Nr 13/98 Woje-

wody Elbląskiego 

z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie 

wprowadzenia 

form ochrony 

przyrody 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 29, poz. 

214 z dnia 28 grudnia 

1998 r.   

 

 

 

 

 

działka nr 84 

prywatna pose-

sja, pastwisko 
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8 Dąb szypułkowy 4,3 

Królewo pień na wysoko-

ści ok 6 m roz-

gałęzia się na 2 

przewodniki, 

drzewo pochy-

lone w stronę 

jezdni; u nasady 

pnia wgłębienie 

dziuplowate; 

widoczne , za-

sklepione zła-

manie jednego z 

konarów bocz-

nych; mech na 

pniu; korona 

regularna  

 

 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 202 

na skraju parku, 

4 m od drogi 

 

 

9 

 

Lipa  

drobnolistna 

3,6 

Szaleniec 
na wysokości 

ok. 1,20 m od 

strony cmentarza 

dziupla, zgru-

bienia na pniu, 

korona niesyme-

tryczna, prze-

chylona w kie-

runku cmentarza 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

  

działka nr 35 

 

cmentarz  

menonicki, przy 

płocie, po prawej 

stronie od wej-

ścia na cmentarz 

10 Dąb szypułkowy 4,35 

Kławki  

 

 

 

 

pień prosty z 

licznymi wy-

pustkami po 

usuniętych gałę-

ziach, korona 

kulista 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

działka nr 102/9 

 

 

posesja prywat-

na, pomiędzy 

ogrodzeniem 

posesji a budyn-

kiem 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesion wyniosły 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

Królewo 

 

pień prosty, 

nieliczne zgru-

bienia, korona w 

miarę regularna i 

symetryczna 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 działka nr 94/1 

 

prywatna pose-

sja, rośnie jako 

pierwszy po 

lewej  stronie od 

wejścia przez 

bramę na teren 

przy kościele  

św. Mikołaja 
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12 

 

Jesion wyniosły 

 

3 

 

Królewo 

pień prosty, 

rozgałęzia się na 

2 przewodniki, 

widoczne cięcia 

korekcyje kona-

rów, korona 

regularna i sy-

metryczna 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 działka nr 94/1 

prywatna pose-

sja, rośnie jako 

drugi po lewej 

stronie od wej-

ścia przez bramę 

na teren przy 

kościele św. 

Mikołaja 

13 Jesion wyniosły 2,2 

Królewo 

pień wygięty, 

lekko pochylo-

ny, korona jed-

nostronna, nie-

regularna 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 działka nr 93/1 

cmentarz za 

kościołem św. 

Mikołaja 

 

14 Topola biała 8,4 

Królewo korona wąska, 

podłużna, licznie 

odcięte gałęzie, 

pień rozgałęzia 

się na wysokości 

ok. 4 m na 2 

przewodniki, 

silne wypruch-

nienie (rozłupa-

nie) pomiędzy 

przewodnikami 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

działka nr  87/1 

prywatna posesja 

 

 

 

15 Dąb szypułkowy 4,7 

Królewo 

pień prosty, 

korona mocno 

rozgałęziona, 

symetryczna, 

jeden konar 

odcięty 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 działka nr 68/4 

prywatna posesja 

przy DK 22, 

prawa strona z 

kierunku Elbląg - 

Malbork 

16 

 

Topola  

zwyczajna 

5,69 

Krasnołęka 

lekko pochylona 

w kierunku 

drogi, jemioła na 

najwyższych 

partiach korony 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 18/2 

ok. 5 m za torami 

kolejowymi, w 

pasie drogowym 

w kierunku Kle-

cia 
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17 Dąb szypułkowy 5,56 

Kaczynos  

Kolonia 

liczne cięcia 

korekcyjne gałę-

zi, pień rozgałę-

zia się na wyso-

kości ok. 2 m na 

trzy przewodni-

ki, korona sze-

roka, niesyme-

tryczna, nieregu-

larna i rozgałę-

ziona 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 28/111 

przy placu zabaw 

po lewej stronie 

drogi, za przy-

stankiem 

18 Dąb szypułkowy 5,6 

Krzyżanowo 
drzewo w do-

brym stanie 

zdrowotnym; 

widoczne cięcia 

korekcyjne gałę-

zi bocznych; 

pień poryty 

mchem; drzewo 

nieznacznie 

pochylone w 

stronę budynku; 

 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 6/87 

teren należący do 

gospodarstwa 

rolnego, w bli-

skiej odległości 

budynku miesz-

kalnego nr 4 

Krzyżanowo 

19 Dąb szypułkowy 5,9* 

Szaleniec 

ubytki kory na 

części konarów i 

gałęzi, mech na 

pniu, średni stan 

zdrowotny 

drzewa 

Zarządzenie Nr 

21/88 Wojewody 

Elbląskiego z dnia 

2 września 

1988 r. w sprawie 

uznania niektó-

rych tworów przy-

rody za pomniki 

przyrody 

 

Dz. Urz. Woj. Elbla-

skięgo  Nr 24, poz. 

732 z dnia 14 listo-

pada 1988 r. 

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 24/5 

w parku wiej-

skim w ewidencji 

zabytków – sie-

dlisko dawnego 

domu podcie-

niowego  

 

 

Uwaga: * pomiar obwodu pnia dokonany został w lutym 2020 r.; w 1988 r. obwód pnia wynosił 4.8 

m lub 5,2 m  
 

 regionalny korytarz ekologiczny Doliny Nogatu  – ważny szczególnie dla migracji ryb, pta-

ków i nietoperzy oraz w mniejszym stopniu dla innych gatunków zwierząt;  

 lokalne korytarze ekologiczne wzdłuż pozostałych rzek i kanałów; 

 Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 203 „Dolina Letniki” – północna część gminy;  

 teren ochrony pośredniej w strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ Letniki – 

północna część gminy – o pow. 644,9 ha – zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie usta-

nowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ Letniki” w miejscowościach Janów-

ka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, powiecie malborskim, województwie pomorskim  

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 891); 
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 tereny ochrony bezpośredniej studni – w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „CWŻ 

Letniki” (północna cześć gminy) o pow. łącznej 0,244 ha (zgodnie z rozporządzeniem jw.) oraz 

wokół jednej studni w miejscowości Janówka;  

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią wzdłuż rzeki Nogat;  

 obszar ograniczonego użytkowania ze względu na hałas lotniczy – strefa I (wewnętrzna) i 

strefa II (zewnętrzna) – Uchwała Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

27 lutego 2017 r.  w sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska 

Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na te-

renie województwa pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą 

zmianą). 

 

7.6. Istniejące zagrożenia dla środowiska, krajobrazu i zdrowia ludzi 

 

Główne zagrożenia środowiskowe są następujące: 

1) hałas lotniczy samolotów wojskowych startujących, lądujących i przelatujących w związku 

z funkcjonowaniem  lotniska wojskowego (teren zamknięty resortu obrony narodowej) w 

Królewie Malborskim (JW 1128 Malbork/Krasnołęka) – utworzono obszar ograniczonego 

użytkowania ze względu na hałas lotniczy – strefa I (wewnętrzna) i strefa II (zewnętrzna) wpro-

wadzając ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenów –  

Uchwała Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Kró-

lewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie województwa 

pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmianą);  

2) droga uciążliwego hałasu i motoryzacyjnych zanieczyszczeń powietrza – dotyczy  drogi kra-

jowej nr 22.  

 

Inne zagrożenia środowiskowe (negatywny wpływ na środowisko, przyrodę i krajobraz) to: 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV  z korytarzem technicznym 

40 m  – źródło pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz; pas terenu do  40  m (2x20 m 

od osi), gdzie natężenie pola elektrycznego może być większe od 1 kV/m (na wysokości 1,8 m 

nad ziemią); dodatkowo ingerencja w krajobraz oraz możliwość kolizji z ptakami;  
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 droga powiatowa nr 2936G  Stare Pole – Krzyżanowo  - Złotowo – granica gminy (dalej kieru-

nek na Żuławkę Sztumską i Dzierzgoń) – z względnie niewielkim hałasem i motoryzacyjnymi 

zanieczyszczeniami powietrza, wzrastającymi okresowo w okresie letnim;   

 możliwość pylenia azbestu z dachów eternitowych części zabudowy;  

 emisja zanieczyszczeń powietrza [benzo(a)piren, pył zawieszony PM10] z części istniejącej za-

budowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej oraz produkcyjnej;   

 import zanieczyszczeń rzeką Nogat –  z położonych powyżej w jego dorzeczu  innych gmin i 

miast – choć znacznie mniejszy obecnie w porównaniu do lat ubiegłych;  

 mało estetyczne –  nieużytkowane i zrujnowane tereny obsługi produkcji rolnej.   

 

W południowej części obrębu  Szaleniec znajduje się zrekultywowane, zamknięte składowi-

sko odpadów z zielenią izolacyjną.  

 

Na terenie gminy Stare Pole nie prowadzi się badań monitoringowych jakości powietrza. We-

dług „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla  gminy Stare Pole” (załącznik do Uchwały Nr 

XVI/121/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2016 r.) – na terenie gminy nie ma prze-

kroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Jakość powie-

trza jest względnie dobra.  

 

W 2016 r. (WIOŚ) stan  Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) RW200005299 

rzeki Nogat  z punktem pomiarowo-kontrolnym Kępa Dolna/Kępiny (poniżej gminy Stare Pole) – 

określono ogólnie jako zły, a potencjał ekologiczny jako słaby,  w tym na podstawie : 

  elementów biologicznych – klasa IV – potencjał słaby;  

  elementów hydromorfologicznych – klasa II – potencjał dobry;   

  elementów fizykochemicznych – klasa II – potencjał dobry;   

  elementów chemicznych –   stan dobry.  

 

Klasyfikacja stanu użytkowego poziomu wód podziemnych Jednolitej Części Wód Podziem-

nych (JCWPd) PLGW200018  monitorowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-

stwowy Instytut Badawczy w ramach Państwowej Służby Hydrogeologicznej i monitoringu krajo-

wego w 2016 r. w miejscowości Ząbrowo – przedstawia się  następująco: 
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 wskaźniki fizykochemiczne – klasa jakości III – woda zadawalającej jakości – ze względu na III 

klasę jakości  w zakresie zawartości żelaza i manganu; pozostałe badane wskaźniki w II klasie 

jakości; końcowa klasa jakości w przekroju pomiarowym – klasa II – woda dobrej jakości;  

 stan chemiczny – klasa jakości II – woda dobrej jakości.   

   

Pozytywnymi elementami środowiskowymi są: 

-  wyznaczenie aglomeracji (wodno-ściekowej) Stare Pole – dla miejscowości Stare Pole, Kaczy-

nos, Kaczynos Kolonia, Kraszewo, Królewo, Krzyżanowo, Parwark, Ząbrowo – z których doce-

lowo ścieki sanitarne powinny być odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej – zakończonym 

gminną oczyszczalnią ścieków w Starym Polu;  

- względnie duży udział procentowy ludności korzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej – za-

kończonego gminną oczyszczalnią ścieków –  66,5 % (na koniec 2018 r.), a 73,5 % budynków 

mieszkalnych było podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej;  

- doprowadzenie gazociągów gazu ziemnego do części miejscowości w gminie; 36,9 %  (na koniec 

2018) mieszkańców korzystało z sieci gazowej;  

- względnie spory jak dla rolniczych Żuław Wiślanych – udział powierzchni gruntów leśnych (lasy 

339 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 7 ha)  – w powierzchni gminy – tj. 4,36 % czyli 

346 ha.  

 

7.7. Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii 

 

Na terenie gminy Stare Pole  ani w sąsiedztwie jej granic  nie występują zakłady o zwiększo-

nym ani o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.    

Niewielkie ryzyko wystąpienia awarii dotyczy przede wszystkim: 

- przewozu związków toksycznych i paliw płynnych – drogą krajową nr 22 i linią kolejową nr 204;  

- gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu – potencjalne zagrożenie wy-

buchem;  

- pozostałych  gazociągów i wykorzystania gazu propan-butan w zabudowie oraz transportu samo-

chodowego gazu propan-butan w butlach drogami do zabudowy – niewielkie zagrożenie wybu-

chem.  
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7.8. Zagrożenia naturalne – obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas 

ziemnych 

 

Na tereny gminy Stare Pole  występują  obszary szczególnego zagrożenia powodzią wzdłuż 

rzeki Nogat, tj.:  

a) obszar, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (10 %) i wynosi raz 

na 10 lat;  

b) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (1 %) i wynosi raz na 

100 lat;  

c) obszar, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym.   

Zasięgi wód powodziowych 10 % (raz na 10 lat) i 1 % (raz na 100 lat) w wielu miejscach po-

krywają się.   

W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią jak wyżej  obowiązują zakazy i ograniczenia  

zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo wodne.  Tereny te powinny być wyłączone z reali-

zacji nowej zabudowy.  

W gminie Stare Pole występują również obszary narażone na zalanie w przypadku: 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego wg następujących scenariuszy: 

 scenariusz przerwania wału przeciwpowodziowego: Wisła 42,000 km prawy brzeg – tereny 

wzdłuż Nogatu;   

 scenariusz całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych – około 18 % pow. gminy – 

część obrębów Ząbrowo, Kaczynos Kolonia, Stare Pole oraz tereny wzdłuż Nogatu (część obrę-

bów Janówka i Królewo);  

 zniszczenia lub uszkodzenia budowli pasa technicznego – scenariusz całkowitego zniszczenia 

wałów przeciwpodziowych – około 20 % pow. gminy – część obrębów Ząbrowo, Kaczynos Ko-

lonia, Stare Pole oraz Kikojty, Kławki, Szlagnowo i Szaleniec.   

 

Na podstawie map zagrożenia powodziowego można stwierdzić, że wzdłuż Nogatu  występu-

je także obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (0,2 %) i wynosi 

raz na 500 lat.  

 

W gminie Stare Pole  nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.  
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7.9. Udokumentowane złoża kopalin, obszary górnicze i tereny górniczy  

 

W obszarze gminy Stare Pole nie występują: 

 udokumentowane złoża kopalin; 

 obszary górnicze;  

 tereny górnicze.   

 

7.10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 

W gminie Stare Pole – ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków dotyczy  następujących 

obiektów i terenów: 

1) 12  obiektów nieruchomych, wpisanych  do rejestru zabytków, w tym – dwa kościoły, jeden ko-

ściół z cmentarzem,  trzy cmentarze, trzy domy, budynek poczty, kapliczka przydrożna i zespół 

cukrowni;   

2) 276    obiekty  w gminnej ewidencji zabytków, zawierającej  obiekty z rejestru zabytków, woje-

wódzkiej ewidencji zabytków  i dodatkowe –  w tym 246 obiekty architektury i budownictwa 

oraz 30 kompozycji zieleni wysokiej tj. cmentarze w rejestrze zabytków, cmentarz w ewidencji 

zabytków, parki wiejskie w ewidencji zabytków, szpalery i aleje drzew w ewidencji zabytków; 

3) proponowane strefy ochrony konserwatorskiej  układów ruralistycznych wsi – dla 14 miejsco-

wości o stosunkowo wysokim stopniu zachowania form krajobrazu historycznego i historyczne-

go układu przestrzennego wsi: 

4) strefa ochrony ekspozycji dalekiego zasięgu wokół zespołu zamkowego w Malborku wpisanego 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – ochrona wartości ekspozycyjnych odległego kra-

jobrazu – 8 kilometrowa  strefa  dalekiego widoku –  obserwowanego z wieży zamku;  

5) proponowane strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych wsi; 

6) cenniejsze ciągi widokowe;  

7) kapliczki i krzyże przydrożne; 

8) główne ciągi zieleni komponowanej – związane z historyczną siecią komunikacyjną gminy;  

9) historyczna zieleń ochronna – w Królewie;  

10) historyczne drogi brukowe; 

11) historyczne nieistniejące siedliska; 

12) dawne lokalizacje młynów odwadniających;  
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13) stanowiska  archeologiczne – 29 stanowisk archeologicznych, w tym  2 archiwalne o nieznanej 

lokalizacji i 27 stanowisk archeologicznych o znanej lokalizacji, dla których wyznaczono w 

projekcie „Studium…”: 

- jedną strefę ścisłej ochrony archeologicznej stanowiska archeologicznego wpisanego do reje-

stru zabytków;  

- dwie strefy pełnej ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji 

zabytków – w tym jedną dla części stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabyt-

ków i jedną dla 5 stanowisk archeologicznych  w ewidencji zabytków;   

- 17 stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków tj. dla 21 

stanowisk archeologicznych.  

 

8. Potencjalne zmiany  stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego do-

kumentu  

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu – główne tendencje zmian w gmi-

nie Stare Pole  w przyszłości związane byłyby  z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodaro-

waniem terenów, studium uikzp z 2010 r. z obowiązującymi i nowymi miejscowymi planami zago-

spodarowania przestrzennego  oraz z wydanymi i wydawanymi decyzjami, i byłyby następujące: 

- brak likwidacji terenów przeznaczonych pod  elektrownie wiatrowe  (wyznaczone w studium 

uikzp z 2010 r.) w obrębach Kaczynos, Kaczynos Kolonia i Ząbrowo – mógłby skutkować naru-

szeniem obowiązujących przepisów oraz  konfliktami społecznymi, środowiskowymi, przyrodni-

czymi i krajobrazowymi – w sytuacji sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego dla tych terenów;  

- powiększenie się powierzchni terenów utwardzonych o przyspieszonym odpływie powierzchnio-

wym;  

- możliwy wzrost hałasu i motoryzacyjnych zanieczyszczeń powietrza szczególnie wzdłuż  drogi 

krajowej nr 22;  

- poprawa stanu czystości wód powierzchniowych w związku z rozbudową systemu kanalizacji 

sanitarnej oraz realizacją oczyszczalni przydomowych;  

- zwiększenie masy wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych;  

- postępująca selektywna zbiórka odpadów komunalnych połączona z ich odzyskiem. 

W gminie Stare Pole na występujących siedliskach po ustaniu oddziaływań człowieka pojawi-

łyby się następujące zbiorowiska potencjalnej roślinności naturalnej:  
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 grąd gwiazdnicowy (subatlantycki, bukowo-dębowo-grabowy), postać żyzna i uboga; 

 łęg jesionowo-wiązowy; 

 łęg jesionowo-olszowy; 

 łęg wierzbowo-topolowy.  

Przy wprowadzaniu nowych drzew i krzewów należy brać pod uwagę wymienione powyżej 

zbiorowiska. 

 

9. Cele i problemy ochrony środowiska w projektowanym dokumencie 

 

Cele i problemy ochrony środowiska w  projekcie  „Studium…” są następujące:  

1) przedstawienie konsekwencji położenia gminy Stare Pole w regionie;  

2) przedstawienie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego; 

3) określenie terenów najmniej odpornych na degradację i o małej zdolności do regeneracji;  

4) przedstawienie zasobów środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności oraz form ochrony śro-

dowiska, przyrody i krajobrazu; 

5) określenie istniejących zagrożeń dla środowiska, krajobrazu i zdrowia ludzi – w tym w szcze-

gólności  związanych z hałasem lotniczym samolotów wojskowych i utworzonym obszarem 

ograniczonego użytkowania;  

6) określenie terenów niewielkiego ryzyko wystąpienia awarii;  

7) wskazanie zagrożeń naturalnych,  w tym szczególnie obszarów szczególnego zagrożenia powo-

dzią;  

8) określenie obszarów, zasad i kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, w tym krajobrazu kulturowego;  

9) określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;  

10) określenie kierunków i zasad kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

11) wskazanie obszarów wymagających przekształceń;  

12) określenie w strukturze przestrzennej gminy następujących przeznaczeń terenów o charakterze 

przyrodniczym: lasy i zadrzewienia leśne, tereny podmokłe z szuwarami i zaroślami, dawny 

schron wartowniczy z zadrzewieniami, tereny zieleni parkowej, parki wiejskie w ewidencji za-

bytków, zadrzewienia o charakterze parków wiejskich, szpalery i aleje drzew w ewidencji za-

bytków, wody powierzchniowe – rzeki, starorzecza, większe stawy, kanały;  

13) określenie terenów wyłączonych z realizacji nowej zabudowy;  



 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

33 

14) określenie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, w tym w zakresie zaopatrzenia w 

wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opadowych, 

zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną i ciepło, obsługi telekomunikacyjnej i gospodarki od-

padami;  

15) ustalenie, że na terenach rolniczych (użytkach rolnych) dopuszcza się możliwość lokalizacji 

zabudowy zagrodowej w sytuacji posiadania gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 

aktualną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Stare Pole  przy uwzględnieniu 

ograniczeń tj. terenów wyłączonych z zabudowy;  

16) ustalenie, że na terenach rolniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

w skalach dokładniejszych niż „Studium…” należy wyznaczyć dodatkowo istniejące tereny 

zieleni naturalnej oraz wody powierzchniowe, w tym małe stawy i rowy melioracyjne; 

17) ustalenie, że przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

granicy pomiędzy terenami zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz 

transportowych  – a  terenami zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – należy 

wprowadzić tereny zieleni izolacyjnej lub inne rozwiązania ograniczające ewentualne nega-

tywne oddziaływania  obiektów produkcyjnych; 

18) ustalenie, że dodatkowo przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego należy wprowadzić takie ustalenia, aby: 

 chronić historyczne  założenia ruralistyczne i zespoły zabudowy, w tym zagrodowej; 

 zachować obecne stosunki wodne;  

 objąć ochroną zieleń wysoką, szczególnie drzewa;  

 zapewnić ochronę cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, objętych 

ochroną,  w tym aby potencjalni inwestorzy mieli obowiązek zapewnienia ochrony dziko wystę-

pujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;  

19) ustalenie, że realizacja ustaleń „Studium…” nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyska-

nia stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów  w stosunku do gatunków chronionych.  
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10. Przewidywane oddziaływania, w tym na Obszary Natura 2000 

10.1. Wprowadzenie 

 

Niniejszą prognozę oparto na szczegółowej analizie nowych ustaleń projektu „Studium…”, w 

stosunku do ustaleń studium uikzp z 2010 r. i w stosunku do obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych pozwoleń na budowę oraz stanu istniejącego 

zagospodarowania. Najważniejszym elementem analiz były kierunki zmian określone w projekcie 

„Studium…” w zakresie przeznaczenia terenów tj. szczególnie dotyczące terenów nowoprojekto-

wanego  zainwestowania.   

W projekcie „Studium…” terenami nowoprojektowanego zainwestowania (oznaczonymi na 

rysunku prognozy) są: 

1) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – 

w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 8 

terenów; Krzyżanowo – 5 terenów; Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 te-

reny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny;]; 

2) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, skła-

dów i baz transportowych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek 

osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; Królewo – 1 teren]; 

3) cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej struk-

tury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 teren       

];  

4) część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Kaczy-

nos Kolonia – 2 tereny]. 

Presja inwestycyjna w/w terenów nowoprojektowanego zainwestowania będzie odbywać się 

głównie na grunty rolne (użytki rolne). Większość nowoprojektowanych terenów rozwojowych 

wymagać będą sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Pozytywne ustalenia projektu „Studium…” zostały przedstawione w roz.10.8. 
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10.2. Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” –  na Obszary Natura 2000  

 

 

Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” 

– na Obszary Natura 2000 
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(pusta kratka) brak oddziaływania (obojętne oddziaływanie) 

x     przewidywane niewielkie oddziaływanie 

xx   przewidywane średnie oddziaływanie 

xxx przewidywane znaczące oddziaływanie  

 

 

Tereny nowoprojektowanego zainwestowania: 

1) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – w obszarach 

zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 8 terenów; Krzyżanowo – 5 tere-

nów; Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 tereny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny]; 
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2) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; 

Królewo – 1 teren]; 

3) cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej jednostek osadniczych [ Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 teren];  

4) część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Kaczynos Kolonia – 2 

tereny]. 

 

W granicach gminy Stare Pole nie są położone żadne Obszary Natura 2000. W następujących 

odległościach od obszaru gminy Stare Pole (od jej centralnego miejsca) znajdują się następujące 

najbliższe Obszary Natura 2000: 

 13,3 km – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisła” PLH220033; 

 15,1 km – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Jezioro Druzno” PLB280013; 

 15,3 km – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Sztumskie Pole” PLH220087; 

 16,1 km – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „ Ostoja Druzno” PLH280028;  

 19,1 km – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003; 

 22,1 km – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010; 

 22,3 km – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” 

PLH280007.  

 

Przewiduje się brak oddziaływania  ustaleń projektu „Studium…” – na Obszary Natura 2000  

ze względu na: 

 znaczną odległość od 13,3 km do 22,3 km ; 

 pomiędzy obszarem gminy Stare Pole a w/w Obszarami Natura 2000 występują tereny istnieją-

cego i projektowanego zainwestowanie w innych miastach i gminach;   

 uwzględnienie w ustaleniach uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych; 

 tereny nowoprojektowanego zainwestowania nie zakłócają funkcjonowania  regionalnego kory-

tarza ekologicznego Doliny Nogatu, który stanowi powiązanie pomiędzy Obszarami Natura 

2000.     

Ustalenia projektu „Studium…”  w żaden sposób nie wpłyną na przyrodę, krajobraz ani na ce-

le ochrony Obszarów Natura 2000. 

Nie nastąpi pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony zostały wyznaczone Obszary Natura 2000. Nie zaistnieje negatywny wpływ na 
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gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone Obszary Natura 2000. Nie nastąpi pogorszenie 

integralności Obszarów Natura 2000 i ich powiązań z innymi obszarami chronionymi.  

 

 

10.3. Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” – na Obszar Chronionego Krajo-

brazu Rzeki Nogat 

 

 

Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” 

– na Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat 
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Tereny nowoprojektowanego zainwestowania: 
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1) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – w obszarach 

zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 8 terenów; Krzyżanowo – 5 tere-

nów; Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 tereny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny];  

2) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; 

Królewo – 1 teren]; 

3) cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej jednostek osadniczych [ Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 teren];  

4) część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Kaczynos Kolonia – 2 

tereny]. 

 

Tereny nowoprojektowanego zainwestowania (rysunek prognozy) – nie są położone w Obsza-

rze Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Potencjalna rezerwa terenu dla obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 być może 

nigdy nie będzie wykorzystana pod realizację drogi krajowej. Pomimo, że ta rezerwa przebiega 

przez Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat – to ewentualna realizacja drogi i mostu nad 

Nogatem – odbywać się będzie w innym trybie niż planowanie przestrzenne – jako inwestycja celu 

publicznego, dla której została wydana pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Realizacja proponowanej przystani wodnej w Ząbrowie – odbywać się będzie na podstawie 

pozwolenia na budowę, które będzie wydane na podstawie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo. Ta proponowana lokalizacja 

przystani wodnej w Ząbrowie do przybijania, cumowania i postoju jachtów oraz innych niewielkich 

jednostek pływających – jest zgodna z przepisami Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewódz-

twa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w woje-

wództwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942).  

Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Stu-

dium…” są zgodne z przepisami Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942). 

Przewiduje się brak oddziaływania  ustaleń projektu „Studium…” – na Obszar Chronionego 

Krajobrazu Rzeki Nogat.  
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10.4. Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” – na korytarze ekologiczne 

 

 

Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” 

– na korytarze ekologiczne 
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(pusta kratka) brak oddziaływania (obojętne oddziaływanie) 

x     przewidywane niewielkie oddziaływanie 

xx   przewidywane średnie oddziaływanie 

xxx przewidywane znaczące oddziaływanie  

 

 

Tereny nowoprojektowanego zainwestowania: 

1) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – w obszarach zwar-

tej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 8 terenów; Krzyżanowo – 5 terenów; 

Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 tereny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny]; 
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2) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; 

Królewo – 1 teren]; 

3) cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej jednostek osadniczych [ Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 teren];  

4) część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Kaczynos Kolonia – 2 

tereny]. 

 

Tereny nowoprojektowanego zainwestowania (rysunek prognozy) – nie są położone w regio-

nalnym korytarzu ekologicznym Doliny Nogatu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Potencjalna rezerwa terenu dla obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 być może 

nigdy nie będzie wykorzystana pod realizację drogi krajowej. Pomimo, że ta rezerwa przebiega 

przez w regionalny korytarz ekologiczny Doliny Nogatu – to ewentualna realizacja drogi i mostu 

nad Nogatem – odbywać się będzie w innym trybie niż planowanie przestrzenne – jako inwestycja 

celu publicznego, dla której została wydana pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowa-

niach.  

Realizacja proponowanej przystani wodnej w Ząbrowie – w regionalnym korytarzu ekolo-

gicznym Doliny Nogatu – odbywać się będzie na podstawie pozwolenia na budowę, które będzie 

wydane na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Ząbrowo. 

Tereny nowoprojektowanego zainwestowania nie zakłócają funkcjonowania  regionalnego 

korytarza ekologicznego Doliny Nogatu  ani lokalnych korytarzy ekologicznych wzdłuż pozosta-

łych rzek i kanałów.  

Przewiduje się brak oddziaływania  ustaleń projektu „Studium…” – na   korytarze ekologicz-

ne.   
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10.5. Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” – na pozostałe tereny  

 

 

Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…” – na pozostałe tereny  
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Tereny nowoprojektowanego zainwestowania: 

1) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – w obszarach 

zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 8 terenów; Krzyżanowo – 5 tere-

nów; Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 tereny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny]; 
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2) cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; 

Królewo – 1 teren]; 

3) cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-

przestrzennej jednostek osadniczych [ Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 teren];  

4) część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Kaczynos Kolonia – 2 

tereny]. 

 

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń projektu zmiany „Studium…” na pozostałe 

tereny: 

 niewielkie oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe i stałe na krajobraz – części potencjal-

nych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, części poten-

cjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz 

transportowych, części potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej oraz  części 

potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.  

 

10.6.  Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu „Studium…”  – na ludzi  

 

W wyniku realizacji ustaleń projektu „Studium…” nie przewiduje się wzrostu zagrożeń dla 

ludzi gdyż: 

 zlikwidowano wyznaczone w studium uikzp z 2010 r. tereny przeznaczone pod  elektrownie 

wiatrowe w obrębach Kaczynos, Kaczynos Kolonia i Ząbrowo; 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Studium…” 

są zgodne z przepisami: 

 Uchwały Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w 

Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie woje-

wództwa pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmia-

ną); 

 Rozporządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziem-

nych „CWŻ Letniki” w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, 

powiecie malborskim, województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 

poz. 891);  
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 w sąsiedztwie potencjalnej rezerwy terenu dla obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 

22 – nie przewiduje się w „Studium…” lokalizowania nowej zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi; 

 nastąpi etapowa realizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych miejscowości – w 

pierwszej kolejności dla wszystkich miejscowości w granicach aglomeracji ściekowej,  a następ-

nie w miarę możliwości  również dla pozostałych miejscowości;  

 nastąpi rozbudowa i modernizacja istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią wzdłuż rzeki Nogat – są terenami wyłączonymi z 

nowej zabudowy (budynków).  

 ustalenie, że przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na gra-

nicy pomiędzy terenami zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych  – a  terenami zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – należy wprowadzić 

tereny zieleni izolacyjnej lub inne rozwiązania ograniczające ewentualne negatywne oddziały-

wania  obiektów produkcyjnych.  

 Przewiduje się brak negatywnego oddziaływania ustaleń projektu „Studium…”  na ludzi. Nie 

nastąpi pogorszenie –  stanu sanitarnego ani stanu środowiska ani jakości krajobrazu. 

 

10.7. Wnioski dotyczące przewidywanych oddziaływań  

  

Wnioski dotyczące przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu „Studium…” są 

następujące:  

 przewiduje się brak oddziaływania  na Obszary Natura 2000; nie nastąpi pogorszenie stanu 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały 

wyznaczone Obszary Natura 2000; nie zaistnieje negatywny wpływ na gatunki, dla których 

ochrony zostały wyznaczone Obszary Natura 2000; nie nastąpi pogorszenie integralności 

Obszarów Natura 2000 i ich powiązań z innymi obszarami chronionymi;  

 przewiduje się brak oddziaływania na  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat; kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Studium…” są 

zgodne z przepisami Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 

lipca 2016 r.  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942);  

 przewiduje się brak oddziaływania  na korytarze ekologiczne; 
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 na pozostałych terenach – przewiduje się niewielkie oddziaływanie bezpośrednie, 

skumulowane, długoterminowe  na krajobraz;   

 przewiduje się brak negatywnego oddziaływania na ludzi; nie nastąpi pogorszenie – stanu 

sanitarnego ani stanu środowiska ani jakości krajobrazu 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Studium…” 

są zgodne z przepisami: 

 Uchwały Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w 

Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie woje-

wództwa pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmia-

ną); 

 Rozporządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziem-

nych „CWŻ Letniki” w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, 

powiecie malborskim, województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 

poz. 891).  

 

10.8. Pozytywne ustalenia projektu „Studium…" 

 

Pozytywne ustalenia projektu „Studium…”, są następujące: 

 likwidacja terenów przeznaczonych pod  elektrownie wiatrowe  (wyznaczone w studium uikzp z 

2010 r.) w obrębach Kaczynos, Kaczynos Kolonia i Ząbrowo;  

  ochronie podlegają lasy i zadrzewienia leśne – jako tereny wyłączone z nowej zabudowy; nie 

przewiduje się w trakcie sporządzania nowych planów miejscowych – zmiany przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne;  

 przedstawienie konsekwencji położenia gminy Stare Pole w regionie;  

 przedstawienie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego; 

 określenie terenów najmniej odpornych na degradację i o małej zdolności do regeneracji;  

 przedstawienie zasobów środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności oraz form ochrony śro-

dowiska, przyrody i krajobrazu; 

 wskazanie zagrożeń naturalnych, w tym szczególnie obszarów szczególnego zagrożenia powo-

dzią – jako terenów wyłączonych z realizacji nowej zabudowy;  
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 określenie obszarów, zasad i kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, w tym krajobrazu kulturowego; uwzględnienie cech regionalnych w archi-

tekturze nowych budynków;  

 określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;  

 określenie kierunków i zasad kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

 wskazanie obszarów wymagających przekształceń;  

 określenie w strukturze przestrzennej gminy następujących przeznaczeń terenów o charakterze 

przyrodniczym: lasy i zadrzewienia leśne, tereny podmokłe z szuwarami i zaroślami, dawny 

schron wartowniczy z zadrzewieniami, tereny zieleni parkowej, parki wiejskie w ewidencji za-

bytków, zadrzewienia o charakterze parków wiejskich, szpalery i aleje drzew w ewidencji zabyt-

ków, wody powierzchniowe – rzeki, starorzecza, większe stawy, kanały;  

 określenie terenów wyłączonych z realizacji nowej zabudowy;  

 określenie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, w tym w zakresie zaopatrzenia w wo-

dę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opadowych, zaopa-

trzenia w gaz, energię elektryczną i ciepło, obsługi telekomunikacyjnej i gospodarki odpadami;  

 ustalenie, że na terenach rolniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

w skalach dokładniejszych niż „Studium…” należy wyznaczyć dodatkowo istniejące tereny zie-

leni naturalnej oraz wody powierzchniowe, w tym małe stawy i rowy melioracyjne; 

 ustalenie, że przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na gra-

nicy pomiędzy terenami zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych  – a  terenami zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – należy wprowadzić 

tereny zieleni izolacyjnej lub inne rozwiązania ograniczające ewentualne negatywne oddziały-

wania  obiektów produkcyjnych; 

 ustalenie, że dodatkowo przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego należy wprowadzić takie ustalenia, aby: 

 chronić historyczne  założenia ruralistyczne i zespoły zabudowy, w tym zagrodowej; 

 zachować obecne stosunki wodne;  

 objąć ochroną zieleń wysoką, szczególnie drzewa;  

 zapewnić ochronę cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, objętych 

ochroną,  w tym aby potencjalni inwestorzy mieli obowiązek zapewnienia ochrony dziko wystę-

pujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;  
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 ustalenie, że realizacja ustaleń „Studium…” nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania 

stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów  w stosunku do gatunków chronionych.  

 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

Ze względu na odległość do granicy państwa, a także uwzględnienie uwarunkowań przyrod-

niczych i środowiskowych oraz ze względu na ustalenia projektu „Studium…” w zakresie ochrony 

środowiska i przyrody – nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektu „Studium…” na 

środowisko w kontekście transgranicznym. 

 

12. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą 

  

Ze względu na uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych, środowiskowych i krajobrazo-

wych w ustaleniach projektu „Studium…” – nie proponuje się rozwiązań mających na celu zapo-

bieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą. 

 

13. Rozwiązania alternatywne  

 

Ze względu na uwzględnienie w ustaleniach projektu „Studium…” uwarunkowań przyrodni-

czych, środowiskowych i krajobrazowych – nie  proponuje się rozwiązań alternatywnych. 

 

14. Rekomendacje i wnioski końcowe 

 

Ze względu na uwzględnienie w ustaleniach projektu „Studium…” uwarunkowań przyrodni-

czych, środowiskowych i krajobrazowych – nie określa się dodatkowych rekomendacji do wzięcia 

pod uwagę przy formułowaniu ostatecznej wersji dokumentu. 

 

Wnioski końcowe są następujące: 

a) projekt dokumentu jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju;  

b) w wyniku realizacji postanowień projektu dokumenty – nastąpi  kompleksowe i harmonijne za-

gospodarowanie  gminy Stare Pole  – z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, krajobrazo-

wych i kulturowych;  

c) nie nastąpi pogorszenie - stanu sanitarnego ani stanu środowiska ani jakości krajobrazu.  
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15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Niniejszą prognozę oparto na szczegółowej analizie nowych ustaleń projektu „Studium…”, w 

stosunku do ustaleń studium uikzp z 2010 r. i w stosunku do obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych pozwoleń na budowę oraz stanu istniejącego 

zagospodarowania. Najważniejszym elementem analiz były kierunki zmian określone w projekcie 

„Studium…” w zakresie przeznaczenia terenów tj. szczególnie dotyczące terenów nowoprojekto-

wanego  zainwestowania.   

W projekcie „Studium…” terenami nowoprojektowanego zainwestowania (oznaczonymi na 

rysunku prognozy) są: 

 cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej 

– w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [Ząbrowo – 

8 terenów; Krzyżanowo – 5 terenów; Stare Pole – 3 tereny; Królewo – 2 tereny; Kaczynos – 2 

tereny; Kaczynos Kolonia – 2 tereny]; 

 cześć potencjalnych rozwojowych terenów zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, 

składów i baz transportowych – w obszarach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej jed-

nostek osadniczych [Stare Pole – 2 tereny; Królewo – 1 teren]; 

 cześć potencjalnych rozwojowych terenów obsługi produkcji rolnej – w obszarach zwartej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych [ Królewo – 1 teren; Szaleniec – 1 

teren];  

 część potencjalnych rozwojowych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych [obręb Ka-

czynos Kolonia – 2 tereny]. 

Presja inwestycyjna w/w terenów nowoprojektowanego zainwestowania będzie odbywać się 

głównie na grunty rolne (użytki rolne). Większość nowoprojektowanych terenów rozwojowych 

wymagać będą sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wnioski dotyczące przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu „Studium…” są 

następujące:  

 przewiduje się brak oddziaływania  na Obszary Natura 2000; nie nastąpi pogorszenie stanu 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały 

wyznaczone Obszary Natura 2000; nie zaistnieje negatywny wpływ na gatunki, dla których 
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ochrony zostały wyznaczone Obszary Natura 2000; nie nastąpi pogorszenie integralności 

Obszarów Natura 2000 i ich powiązań z innymi obszarami chronionymi;  

 przewiduje się brak oddziaływania na  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat; kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Studium…” są 

zgodne z przepisami Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 

lipca 2016 r.  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim  (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942);  

 przewiduje się brak oddziaływania  na korytarze ekologiczne; 

 na pozostałych terenach – przewiduje się niewielkie oddziaływanie bezpośrednie, 

skumulowane, długoterminowe  na krajobraz;   

 przewiduje się brak negatywnego oddziaływania na ludzi; nie nastąpi pogorszenie – stanu 

sanitarnego ani stanu środowiska ani jakości krajobrazu 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie inne ustalenia projektu „Studium…” 

są zgodne z przepisami: 

 Uchwały Nr 334/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  w 

sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w 

Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla części leżącej na terenie woje-

wództwa pomorskiego  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1258, z późniejszą zmia-

ną); 

 Rozporządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziem-

nych „CWŻ Letniki” w miejscowościach Janówka, Kaczynos i Ząbrowo, gminie Stare Pole, 

powiecie malborskim, województwie pomorskim  (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 

poz. 891).  

 

Pozytywne ustalenia projektu „Studium…”, są następujące: 

 likwidacja terenów przeznaczonych pod  elektrownie wiatrowe  (wyznaczone w studium uikzp z 

2010 r.) w obrębach Kaczynos, Kaczynos Kolonia i Ząbrowo;  

  ochronie podlegają lasy i zadrzewienia leśne – jako tereny wyłączone z nowej zabudowy; nie 

przewiduje się w trakcie sporządzania nowych planów miejscowych – zmiany przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne;  

 przedstawienie konsekwencji położenia gminy Stare Pole w regionie;  

 przedstawienie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego; 



 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

49 

 określenie terenów najmniej odpornych na degradację i o małej zdolności do regeneracji;  

 przedstawienie zasobów środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności oraz form ochrony śro-

dowiska, przyrody i krajobrazu; 

 wskazanie zagrożeń naturalnych, w tym szczególnie obszarów szczególnego zagrożenia powo-

dzią – jako terenów wyłączonych z realizacji nowej zabudowy;  

 określenie obszarów, zasad i kierunków ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, w tym krajobrazu kulturowego; uwzględnienie cech regionalnych w archi-

tekturze nowych budynków;  

 określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;  

 określenie kierunków i zasad kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

 wskazanie obszarów wymagających przekształceń;  

 określenie w strukturze przestrzennej gminy następujących przeznaczeń terenów o charakterze 

przyrodniczym: lasy i zadrzewienia leśne, tereny podmokłe z szuwarami i zaroślami, dawny 

schron wartowniczy z zadrzewieniami, tereny zieleni parkowej, parki wiejskie w ewidencji za-

bytków, zadrzewienia o charakterze parków wiejskich, szpalery i aleje drzew w ewidencji zabyt-

ków, wody powierzchniowe – rzeki, starorzecza, większe stawy, kanały;  

 określenie terenów wyłączonych z realizacji nowej zabudowy;  

 określenie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, w tym w zakresie zaopatrzenia w wo-

dę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opadowych, zaopa-

trzenia w gaz, energię elektryczną i ciepło, obsługi telekomunikacyjnej i gospodarki odpadami;  

 ustalenie, że na terenach rolniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

w skalach dokładniejszych niż „Studium…” należy wyznaczyć dodatkowo istniejące tereny zie-

leni naturalnej oraz wody powierzchniowe, w tym małe stawy i rowy melioracyjne; 

 ustalenie, że przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na gra-

nicy pomiędzy terenami zabudowy produkcyjnej, usług produkcyjnych, składów i baz transpor-

towych  – a  terenami zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej – należy wprowadzić 

tereny zieleni izolacyjnej lub inne rozwiązania ograniczające ewentualne negatywne oddziały-

wania  obiektów produkcyjnych; 

 ustalenie, że dodatkowo przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego należy wprowadzić takie ustalenia, aby: 

 chronić historyczne  założenia ruralistyczne i zespoły zabudowy, w tym zagrodowej; 

 zachować obecne stosunki wodne;  

 objąć ochroną zieleń wysoką, szczególnie drzewa;  
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 zapewnić ochronę cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, objętych 

ochroną,  w tym aby potencjalni inwestorzy mieli obowiązek zapewnienia ochrony dziko wystę-

pujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;  

 ustalenie, że realizacja ustaleń „Studium…” nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania 

stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów  w stosunku do gatunków chronionych.   

 

Ze względu na uwzględnienie w ustaleniach projektu „Studium…” uwarunkowań przyrodni-

czych, środowiskowych i krajobrazowych: 

 nie proponuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację przy-

rodniczą 

 nie  proponuje się rozwiązań alternatywnych 

 nie określa się dodatkowych rekomendacji do wzięcia pod uwagę przy formułowaniu ostatecz-

nej wersji dokumentu. 

 

Wnioski końcowe są następujące: 

 projekt dokumentu jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 w wyniku realizacji postanowień projektu dokumenty – nastąpi  kompleksowe i harmonijne 

zagospodarowanie  gminy Stare Pole  – z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, krajobra-

zowych i kulturowych 

 nie nastąpi pogorszenie – stanu sanitarnego ani stanu środowiska ani jakości krajobrazu.  

 

 

mgr Jacek Hoffmann 

 biegły nr 0011 z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ochrony przyrody (2000 r.) 

 biegły  nr 0475 z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania 

prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (1998 r.) 
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Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY 

 

Oświadczam, że jako autor prognozy  – spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami).  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

mgr Jacek Hoffmann (autor prognozy) 
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Załącznik Nr 2 

 

POŁOŻENIE GMINY STARE POLE NA TLE FORM OCHRONY PRZYRODY 

(źródło: starepole.e-mapa.net) 

A. Gmina na tle Obszarów Natura 2000 

A.1. Gmina na tle Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

 

 

 

 

 

Gmina 
Stare 

Pole 
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A.2. Gmina na tle Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (Obszary mający znaczenie dla 

Wspólnoty, Dyrektywa Siedliskowa) 
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B. Gmina na tle Obszarów Chronionego Krajobrazu  

 

 

C. Gmina na tle rezerwatów przyrody 

 

 

 

 

 

 


