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SPIS SKRÓTÓW

Hot-Spot
LPR
MPZP
OChK
PEM
PIAP-y

otwarte i dostępne publiczne punkty umoŜliwiające dostęp do Internetu
za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi),
Lokalny Program Rewitalizacji,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Obszar Chronionego Krajobrazu,
Pole Elektromagnetyczne,
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (stacjonarne stanowiska
komputerowe).
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1.

Wstęp

1.1. Cel sporządzenia prognozy
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na
środowisko będących wynikiem realizacji „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata
2006 – 2020” oraz ocena natęŜenia ewentualnych oddziaływań, a takŜe określenie
czy zostało uwzględnione w ocenianym dokumencie dobro środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
1.2. Podstawy formalno prawne
Podstawę prawną wykonania ww. Prognozy stanowi art. 47 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
W piśmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie znak
RDOŚ-28-WOOŚ-6613-01-056/09/MT z dnia 22 czerwca 2009 roku i uznała za
konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu „Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 - 2020” (załącznik nr 1).
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
1.3. Zakres opracowania
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko został określony w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie - znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-01-062/09/MT z dnia 2 lipca 2009 roku,
(załącznik nr 2) oraz w piśmie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie - znak ZNS-4302-48/KM/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku (załącznik nr 3).
Ponadto zakres opracowania jest zgodny z art. 51 ust 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
1.4. Zastosowane metody, wykorzystane materiały
Przy opracowywaniu prognozy w zakresie merytorycznym korzystano z prawa
polskiego, głównie z ustawy z dnia 03.10. 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji planów i programów.
Przy opracowywaniu prognozy przeanalizowano równieŜ zapisy podstawowych
dokumentów pozostających w ścisłym związku ze Strategią Rozwoju Kraju na lata
2006 – 2020.
Posiłkowano się następującymi dokumentami:
−
−

Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
2016,
Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013,
Olsztyn, 2009
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015,
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,
Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
Projektu
Narodowej
Strategii
Gospodarowania
Wodami
2030
(z uwzględnieniem etapu 2015),
Krajowym Programem Zwiększania Lesistości,
Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Województwa WarmińskoMazurskiego,
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmii i Mazur 2007-2013 (łącznie
z dokumentami uszczegóławiającymi poszczególne osie),
Programu ekoenergetycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2005-2010,
Wojewódzkim Programem Zwiększania Lesistości na lata 2001-2010,
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2007-2010,
Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014,
Regionalną Strategią Innwacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Strategią Rowoju Turystyki w Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Strategią Rozwoju Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015
roku,
Strategią Informatyzacji Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata
2007–2015,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olsztyn,
Strategią rozwiązywania problemów społecznych w mieście Olsztyn
do 2015 roku,
Lokalnym Programu Rewitalizacji obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015,
Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyna,
Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2004-2007
z perspektywą do 2010,
Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008
z perspektywą do 2011 roku,
Koncepcją Olsztyn – ogród Europy na lata 2010 -2020,
Projektem - "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego w Olsztynie",
Raportami o stanie środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(w latach: 2006 i 2005),
Programem kształtowania i rozwoju zieleni miejskiej w Olsztynie,
Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszaru miasta Olsztyn,
Uchwałami Rady Miasta o ustaleniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Uwzględniono takŜe informacje zawarte w prognozach oddziaływań na środowisko
sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych ze Strategią Rozwoju
Olsztyna.
Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób działania ujęte
w Strategii mogą oddziaływać na środowisko. W pierwszej części przeprowadzona
została analiza czy i w jakim zakresie zapisy ujęte w Strategii będą wspierały
realizację celów umieszczonych w dokumentach strategicznych powiązanych
z niniejszą Strategią, sporządzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Olsztyn, 2009
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Następnie na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska w mieście zdefiniowano
główne problemy w zakresie ochrony środowiska. Określono teŜ wnioski
w kontekście braku realizacji Strategii.
W drugiej części dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych
projektów. Na tym etapie posłuŜono się macierzą relacyjną elementów środowiska
i przyjętych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii,
przedstawiającą w skondensowanej postaci moŜliwe oddziaływanie na środowisko.
Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych
osi opisywano za pomocą określonych symboli, które zostały opisane poniŜej:
(+)
realizacja projektu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(-)
realizacja projektu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(0)
realizacja projektu nie wpłynie w sposób zauwaŜalny na analizowane
zagadnienie,
(+/-) realizacja projektu moŜe spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,
(N)
brak moŜliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania
i skutków – są one zaleŜne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych
niemoŜliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji,
uwarunkowań.
Kolejnym etapem sporządzenia Strategii było przedstawienie rozwiązań mających na
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Strategii. Następnie
przedstawiono metody monitoringu realizacji Strategii oraz sporządzono streszczenie
w języku niespecjalistycznym.

Olsztyn, 2009

7

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Miasta Olsztyna na lata 2006 -2020.

2.

ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTU PROGRAMU

2.1. Ogólna zawartość
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006-2020 jest aktualizacją
Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006 – 2020 zatwierdzonej Uchwałą
Nr LXVIII/860/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006r.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006-2020 nazywany jest
w dalszej części Prognozy Strategią Rozwoju Miasta Olsztyna, bądź Strategią.
W rozdziale pierwszym (Wprowadzenie) określono przyczyny, dla których konieczne
było przeprowadzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006 –
2020. Przedstawiono równieŜ misję Olsztyna, która nie została zmieniona w
porównaniu
z Strategią ze Strategią z 2006 r. Misja Olsztyna brzmi:
MIASTO ZAPEWNIAJĄCE CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA, DBAJĄCE O WZROST ZASOBNOŚCI
MIESZKAŃCÓW OPARTE NA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DAJĄCE POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA, SPRZYJAJĄCE ROZKWITOWI DEMOKRACJI I SAMORZADNOŚCI.
Natomiast skrócona formuła misji zapewnia, iŜ nadal wszystkie siły i środki
poŜytkowane będą z myślą, aby Olsztyn stawał się:
MIASTEM ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU, OTWARTYM NA CZŁOWIEKA I JEGO POTREZBY.
W rozdziale tym określono równieŜ obszar jakiego dotyczy strategia czyli obszar
ograniczony granicami Miasta Olsztyn. Przedmiotem Strategii jest nie tylko
materialna strona obszaru, ale przede wszystkim to, w jaki sposób zmiany
zachodzące w sferze materialnej będą oddziaływać na zamieszkującą obszar
społeczność. Przedmiotem niniejszej strategii jest:
MIASTO OLSZTYN W PROCESIE JEGO FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU, POSTRZEGANE
W TRZECH WYMIARACH: PRZESTRZENNO - PRZYRODNICZYM, SPOŁECZNO-KULTUROWYM
I GOSPODARCZO – FINANSOWYM,
Natomiast podmiotem Strategii jest:
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA TWORZĄCA WSPÓLNOTĘ SAMORZĄDOWĄ.

Ponadto w rozdziale tym określono metodykę opracowywania Strategii, budowę
dokumentu Strategii oraz logiczną strukturę dokumentu i sekwencję prac w procesie
aktualizacji, która wynikała z przyjętej metodologii.
W rozdziale drugim zostało określone bezpośrednie otoczenie Olsztyna, kierunki
rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto określono lokalizację
Olsztyna oraz podział na osiedla i ilość mieszkańców w poszczególnych osiedlach.
Scharakteryzowano ludność zamieszkującą Olsztyn pod względem ekonomicznych
grup wiekowych, przyrostu naturalnego oraz przyrostu rzeczywistego.
Określono jaki obszar zajmuje Olsztyn oraz udział procentowy struktury uŜytkowania
gruntów na podstawie danych z 2004 roku. Olsztyn został scharakteryzowany
i porównany do wybranych miast wojewódzkich zgodnie z danymi z 2005 roku, aby
zapewnić względnie jednakowa skalę porównywalności wskaźników zostały wybrane
miasta o podobnej funkcji w układzie osadniczym Polski, a wyłączone zostały te
aglomeracje, które charakteryzują się największą dynamiką rozwoju oraz największą
siłą oddziaływania.

Olsztyn, 2009
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W rozdziale trzecim zostały scharakteryzowane czynniki i uwarunkowania rozwoju
Olsztyna na progu XXI wieku. Czynniki mające wpływ na rozwój Olsztyna podzielono
na dwie grupy wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zostały
zaklasyfikowane te elementy, które Miasto aktualnie posiada i moŜe z nich korzystać
dzięki specyficznym zasobom naturalnym oraz dotychczasowym efektom działalności
człowieka, natomiast do czynników zewnętrznych zostały zaliczone zmiany
zachodzące we wszystkich warstwach otoczenia miasta, czyli w:
−
otoczeniu techniczno-technologicznym,
−
otoczeniu ekonomicznym,
−
otoczeniu społecznym i kulturowym,
−
otoczeniu politycznym i administracyjnym.
Do czynników wewnętrznych zostały zaliczone:
−
czynnik lokalizacyjny - centralne połoŜenie Olsztyna w regionie warmińskomazurskim. Takie połoŜenie geograficzne wraz z potencjałem ludzkim
predestynuje Olsztyn do pełnienia funkcji regionalnego ośrodka administracyjnego
i politycznego, czyli stolicy województwa. Czynnik lokalizacyjny związany
z pełnieniem regionalnych funkcji administracyjno-politycznych nakłada na Miasto
zadanie pełnienia waŜnej roli regionalnego ośrodka rozwoju w obszarach:
gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturotwórczym.
−
czynniki środowiska geograficznego i przyrodniczego – róŜnorodność
i znaczna ilość zasobów przyrodniczych Olsztyna powoduje, iŜ ma ono potencjał
moŜliwy do wykorzystania dla rozwoju turystyki, szczególnie dla osób
preferujących wypoczynek na łonie natury, przy jednoczesnym zachowaniu
ośrodka miejskiego (lasy – w granicach miasta zajmują łączną powierzchnię 1858
ha, zieleń miejską – w mieście znajduje się 9 parków, 4 historyczne kompleksy
dworsko-parkowe 35 miejskich zieleńców oraz zasoby wodne, w tym zwłaszcza
jeziora – w granicach miasta występuje 11 jezior oraz wiele mniejszych akwenów,
śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych),
−
system sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na terenie Olsztyna wysokiej
jakości woda podziemna pozyskiwana jest z sześciu ujęć wraz ze stacjami
uzdatniania. Blisko 100% budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej jest
skanalizowanych. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
zmodernizowanej w 2004 roku.
−
czynnik kulturotwórczy oraz naukowy. W Olsztynie funkcjonuje szereg ośrodków
kultury artystycznej, dziedzictwa kulturowego (teatry, filharmonia, muzea,
biblioteki, ośrodki kultury, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, związki
i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, galerie plastyczne; szkoły artystyczne,
instytucje Kościoła rzymsko-katolickiego, kina, środowiska i organizacje pracujące
na rzecz potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych), ośrodki naukowe
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim oraz liczne WyŜsze Szkoły niepubliczne)
oraz instytuty badawcze.
−
bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona zdrowia.
−
oddalenie Olsztyna od krajowych centrów wysokiej aktywności gospodarczej
i kulturowej - peryferyjność połoŜenia Olsztyna, powoduje, iŜ posiadając
stosunkowo znaczny potencjał gospodarczy i kulturowy, ma teŜ ograniczone
moŜliwości widocznego zaistnienia na mapie ogólnokrajowej aktywności.
−
ekonomiczno-kulturowa promocja Olsztyna zarówno w kraju jak i za granicą.
Olsztyn, 2009
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−

−

−

poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury turystycznej, (w tym: rozbudowa
i budowa nowych ciągów spacerowych i rowerowych, podniesienie standardu
kąpielisk, zwiększenie ilości miejsc parkingowych), poprawa estetyki niektórych
fragmentów miasta oraz zwiększenie przepustowości ulic oraz odciąŜenie układu
transportowego w mieście.
Brak spójnego systemu wspierania przedsiębiorczości oraz kompleksowej
promocji gospodarczej miasta.
Stan techniczny i estetyczny obiektów - chodzi tu nie tylko o względy zaspokajania
potrzeb estetycznych i kulturowo-religijnych, ale takŜe o gospodarcze
wykorzystanie, zwłaszcza budynków, które mogą pełnić funkcje biurowe,
rezydencjalne oraz rekreacyjne i mieszkaniowe.

Do czynników zewnętrznych zostały zaliczone:
−
obecność Polski w Unii Europejskiej, która prowadzi aktywną wspólnotową
politykę strukturalną, ukierunkowaną na rozwój regionów opóźnionych w rozwoju;
wiąŜe się z tym moŜliwość wykorzystania funduszy strukturalnych;
−
graniczne połoŜenie regionu warmińsko-mazurskiego; chodzi tu zarówno
o granicę państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, jak
i o istotny, z geopolitycznego i geoekonomicznego punktu widzenia, fragment
wschodniej granicy Unii Europejskiej;
−
powstanie kompleksowego programu rozwoju Polski wschodniej; wzrost
zainteresowania władz centralnych tymi obszarami kraju;
−
strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz priorytetowe
traktowanie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu przez
samorząd województwa;
−
stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej w regionie;
−
współpraca transgraniczna samorządu województwa, realizowana zwłaszcza
w ramach Euroregionu Bałtyk;
−
rozwój samorządności gospodarczej w skali kraju;
−
dostępność komunikacyjna regionu, a tym samym równieŜ miasta;
−
postrzeganie miasta jako ośrodka peryferyjnego w strukturze osadniczej kraju;
−
niekorzystne tendencje demograficzne w skali regionu i kraju, związane przede
wszystkim z emigracją młodych najaktywniejszych pod względem ekonomicznym,
społecznym, kulturalnym i naukowym, ludzi;
−
wzrost konkurencyjności innych ośrodków miejskich regionu, zwłaszcza Elbląga
i Ełku;
−
postępujące procesy suburbanizacji związane ze zmianą miejsca zamieszkania
najbardziej aktywnych pod względem zawodowym olsztynian; przenoszenie się
ich do gmin sąsiadujących z miastem;
−
przemiany kulturowo-cywilizacyjne w Europie, związane przede wszystkim
z osłabieniem znaczenia tradycyjnych wartości etycznych; rozwijające się
postawy konsumizmu w społeczeństwie Zachodu, w konsekwencji równieŜ
w Polsce;
−
niekorzystna sytuacja międzynarodowa, w tym zwłaszcza zagroŜenie światowym
terroryzmem, jak równieŜ zakłócenia w stosunkach dwustronnych między Polską
a Rosją.
Olsztyn, 2009
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Ponadto w rozdziale tym zostały określone uwarunkowania skuteczności realizacji
strategii.
Analiza SWOT została przeprowadzona w rozdziale czwartym. Analiza SWOT,
w poszczególnych kategoriach zawiera cechy, jakie zostały uznane za atuty lub
słabości Olsztyna bądź teŜ zostały włączone do grupy szans lub zagroŜeń.
Przeprowadzona analiza SWOT, pozwala określić zasoby i moŜliwości oraz ujawnić
zakres koniecznych działań. Pomaga ona wykryć złe i dobre strony sytuacji Olsztyna
i dzięki temu stanowi podstawę wyboru czynników, które pomogą wytyczyć cele
strategiczne, cele taktyczne, zaplanować działania, a takŜe zidentyfikować
problemy priorytetowe, dla których rozwiązania, w odpowiedniej kolejności
formułowane będą programy operacyjne.
W rozdziale piątym została przedstawiona wizja, która przez autorów strategii została
zdefiniowana jako „opis stanu pełni potencjału, jaki gmina chce osiągnąć dzięki
implementacji swojej strategii, w końcu przyjętego horyzontu czasowego” (źródło:
Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020). Po zrealizowaniu Strategii Olsztyn stanie
się:
−
nowoczesnym miastem europejskim, w pełni zaspokajającym potrzeby zarówno
własnej wspólnoty jak i osób przybywających z zewnątrz,
−
miastem rozwiniętym gospodarczo dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki
i innowacji,
−
miastem dysponującym bogatą i dostępną infrastrukturą techniczną i społeczną,
−
miastem zawdzięczającym swój dobrobyt świadomości obywatelskiej,
samorządności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poszanowaniu
środowiska i dorobku dziedzictwa kulturowego,
−
miastem pełniącym funkcje metropolitalne, czyniące je wiodącym ośrodkiem
rozwoju Warmii i Mazur.
Cele przewidziane do osiągnięcia zostały przedstawione w rozdziale szóstym. Cel
generalny stanowi misja miasta, która została podana w opisie rozdziału pierwszego
niniejszej analizy. Ponadto zostały wyznaczone trzy cele strategiczne, które są celami
ciągłymi, traktowane są, jako długoterminowy proces rozwojowy wykraczający poza
horyzont czasowy przyjęty w Strategii. Cele strategiczne odzwierciedlają kierunki
zmian, jakie są poŜądane w obszarach składających się na przedmiot strategii,
którym jest miasto Olsztyn w procesie jego funkcjonowania i rozwoju, postrzegane
w trzech wymiarach: przestrzenno - przyrodniczym, społeczno-kulturowym
i gospodarczo – finansowym (źródło: Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020).
Ponadto zostały określone cele taktyczne, które są skierowane na realizację jednego
lub kilku celów strategicznych. W ramach kaŜdego z celów zostały przewidziane
działania, które mają być wykonane, aby go osiągnąć. Działania zostały podzielone
na dwie kategorie A i B. Działania naleŜące do kategorii A wchodzą w zakres zadań
i obowiązków organów gminy oraz poszczególnych wydziałów i jednostek Urzędu
Miasta. Będą one realizowane w ramach procesów podlegających planowaniu
operacyjnemu Urzędu, w oparciu o koncepcje powstające w strukturze
administracyjnej miasta. Kategoria B dotyczy przedsięwzięć i projektów
fakultatywnych w obszarze przewidzianym dla inicjatyw partnerów lokalnych
słuŜących zwiększeniu efektywności realizowanej strategii.
W rozdziale siódmym zawarte zostało rozwinięcie celów i opis poszczególnych
działań.
Olsztyn, 2009
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W kolejnym rozdziale (ósmym) zostały opisane uwarunkowania skuteczności
realizacji strategii. Realizacja ustaleń strategii olsztyńskiej wymaga nie tylko
ogromnych nakładów finansowych, ale i systematycznych, skoordynowanych działań
władz miasta oraz pracowników urzędu na rzecz urzeczywistnienia jej ustaleń.
Do podstawowych warunków sprzyjających realizacji strategii rozwoju naleŜy
zaliczyć:
- stały wzrost sprawności strategicznego zarządzania miastem (poświęcenie uwagi
jedynie bieŜącej efektywności, czasem dotyczącej okresu jednej kadencji, moŜe
prowadzić do rezygnacji z realizacji długoterminowych załoŜeń strategicznych
i niedostrzegania negatywnych skutków zaniechań),
- określenie dla poszczególnych polityk sektorowych zadań (działań), które
ze względu na swój bazowy charakter stanowić będą priorytety gminy,
- opracowanie szczegółowych programów taktyczno-operacyjnych, strategii
wdraŜania
średniookresowych
programów
sektorowych
określających
merytoryczne zakresy projektów i reguł zarządzania tymi projektami
realizowanymi przez dobrane zespoły projektowe,
- opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych, stanowiących podstawę
do tworzenia zadaniowego budŜetu miasta, opartych na realnie szacowanych
wielkościach dochodów i wydatków budŜetu miasta, wynikających z wieloletniego
planu finansowego gminy (stosowane metody prognostyczne oparte są zbyt
często na intuicyjnie lub Ŝyczeniowo przyjmowanych załoŜeniach),
- podjęcie działań sprzyjających zmianie nawyków pracowniczych w kierunku
utoŜsamienia z misją gminy, wyzwalania kreatywności, uświadomienia swojej roli
w działaniach dla wspólnego dobra organizacji, jaką jest gmina rozumiana jako
wspólnota samorządowa, efektywnego wykorzystaniu czasu i środków,
wprowadzania metod współpracy wewnątrz (między jednostkami/wydziałami)
urzędu miasta zmierzających do optymalnego wykorzystania potencjału gminy,
- odpowiednią politykę informacyjną – zarówno w ramach urzędu miasta jak
wspólnoty samorządowej, o zamierzeniach i przedsięwzięciach rozwojowych
zmierzających do realizacji strategii rozwoju miasta ( marketing wewnętrzny),
- inicjowanie i koordynowanie współpracy władz miasta z mieszkańcami,
instytucjami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi przy
realizacji strategii rozwoju miasta,
- prorozwojową politykę finansową miasta (gospodarka finansami skierowana na
wypracowanie nadwyŜki operacyjnej poprzez racjonalizację wydatków bieŜących,
podejmowanie działań zwiększających dochody własne generowane przez
efektywne gospodarowanie składnikami majątku i maksymalizowanie nakładów
na rozwój),
- konsulting gospodarczy i usługi wspierające dla potencjalnych inwestorów oraz
istniejących podmiotów gospodarczych (marketing zewnętrzny).

Olsztyn, 2009
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2.2. Główne cele
CEL GŁÓWNY przyjętym w Strategii Rozwoju Olsztyna jest cel stanowiący misję
miasta:

MIASTO

ZAPEWNIAJĄCE CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA, DBAJĄCE O WZROST
ZASOBNOŚCI MIESZKAŃCÓW OPARTE NA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
DAJĄCE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, SPRZYJAJĄCE ROZKWITOWI DEMOKRACJI
I SAMORZĄDNOŚCI.

Cel strategiczny I - rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem ładu
przestrzennego i ekologicznego.
Cel taktyczny 1.1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych.
Cel taktyczny 1. 2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku
nasycenia
infrastrukturą
odpowiednio
do
potrzeb
osadnictwa wielofunkcyjnego.
Cel taktyczny 1.3. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego
zapewniająca
harmonijne
włączanie
przestrzeni
historycznej
we współczesne procesy rozwojowe.
i racjonalne
kształtowanie
środowiska
Cel taktyczny 1.4. Ochrona
przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Cel taktyczny 1.5. Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych
czynników aktywności miasta jako centralnego ośrodka
regionu.
Cel strategiczny II - wzrost poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego
Cel taktyczny 2.1. Promocja zdrowego stylu Ŝycia ze wzrostem jakości
i dostępności usług medycznych.
Cel taktyczny 2.2. Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa
w mieście.
Cel taktyczny 2.3. Wzrost poziomu kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań
rynku pracy.
Cel taktyczny 2.4. Wspieranie rozwoju róŜnych form aktywności obywatelskiej
– budowanie kapitału społecznego.
Cel taktyczny 2.5. Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
Cel taktyczny 2.6.
Cel taktyczny 2.7.
Cel taktyczny 2.8.

Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej
i rekreacyjnej.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Budowanie toŜsamości mieszkańców Olsztyna poprzez
wzrost świadomości obywatelskiej, rozwój kultury,
pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Cel strategiczny III - podnoszenie konkurencyjności miasta jako ośrodka
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Olsztyn, 2009
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Cel taktyczny 3.1.
Cel taktyczny 3.2.
Cel taktyczny 3.3.
Cel taktyczny 3.4.
Cel taktyczny 3.5.

Efektywne wykorzystanie potencjału naukowego Olsztyna
dla rozwoju gospodarczego.
Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
Kształtowanie warunków pobudzających rozwój kooperacji
i komplementarności oraz innowacyjność przedsiębiorstw.
Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego
dla rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki.
Tworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla wzrostu
liczby inwestycji bezpośrednich.

2.3. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020 jest dokumentem strategicznym.
Zapisy Strategii są zgodne z załoŜeniami i celami zawartymi w dokumentach
strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz miejscowym. PoniŜej
zostały przedstawione główne dokumenty strategiczne oraz wskazano, jakie cele są
realizowane w ramach realizacji tych Strategii. Strategia Rozwoju Olsztyna na lata
2006 – 2020 jest spójna z załoŜeniami wymienionych niŜej dokumentów:
I. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA
2016

NA LATA

2009-2012

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Cele średniookresowe do 2016 r.: Projekty dokumentów strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem,
poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznej wersji dokumentu.
Cele średniookresowe do 2016 r.: Uruchomienie takich mechanizmów prawnych,
ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej
produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą
rozwoju zrównowaŜonego.
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Cele średniookresowe do 2016 r.: Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa,zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do:
−
proekologicznych zachowań konsumenckich,
−
prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan
środowiska,
−
organizowania akcji lokalnych słuŜących ochronie środowiska,
−
uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących
ochrony środowiska.
Rozwój badań i postęp techniczny
Cele średniookresowe do 2016 r.: zwiększenie roli polskich placówek badawczych
we wdraŜaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla
środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu
środowiska.
Olsztyn, 2009
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Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Cele średniookresowe do 2016 r.: stworzenie systemu prewencyjnego, mającego
na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego moŜliwość
wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy
muszą w pełni ponieść jej sprawcy.
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Cele średniookresowe do 2016 r.: przywrócenie właściwej roli planowania
przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji
nowych inwestycji.
Ochrona przyrody
Cele średniookresowe do 2016 r.: zachowanie bogatej róŜnorodności biologicznej
polskiej
przyrody
na
róŜnych
poziomach
organizacji:
na
poziomie
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym
(ekosystemowym) wraz z umoŜliwieniem zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego
kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z róŜnorodnością biologiczną.
Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów
Cele średniookresowe do 2016 r.: prace w kierunku racjonalnego uŜytkowania
zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale
zrównowaŜonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wody:
Cele średniookresowe do 2016 r.: racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową
od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnymi zadaniami będzą dąŜenie do
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe
i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Ochrona powierzchni ziemi
Cele średniookresowe do 2016 r.: Głównymi celami średniookresowymi dla
ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony gruntów uŜytkowanych
rolniczo jest:
−
rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych
z zasadami rozwoju zrównowaŜonego,
−
przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych
przez czynniki antropogenie,
−
zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych,
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.
Środowisko a zdrowie
Cele średniookresowe do 2016 r.: dalsza poprawa stanu zdrowotnego
mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem
zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi
Olsztyn, 2009
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potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie
środowiska.
Jakość powietrza
Cele średniookresowe do 2016 r.: DąŜenie do spełnienia przez RP zobowiązań
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy
LCP wynika, Ŝe emisja z duŜych źródeł energii, o mocy powyŜej 50 MWc, juŜ
w 2008 r. nie powinna być wyŜsza niŜ 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx.
Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku
2012 wynoszą dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.
Trzeba dodać, Ŝe są to limity niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających
węgiel kamienny lub brunatny nawet przy zastosowaniu instalacji odsiarczających
gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez
Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10)
oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5).
Ochrona wód
Cele średniookresowe do 2016 r.: Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu
wszystkich wód, w tym równieŜ zachowanie i przywrócenie ciągłości ekologicznej
cieków.
Gospodarka odpadami
Cele średniookresowe do 2016 r.: w zakresie gospodarki odpadami są:
−
utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej
opakowań, dłuŜsze okresy Ŝycia produktów itp.),
−
znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób
bezpieczny dla środowiska,
−
zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich
rekultywacja,
−
sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na
środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy
z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865),
−
eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zuŜytych baterii i akumulatorów,
−
pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów
i demontaŜ pojazdów wycofanych z eksploatacji,
−
takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niŜ 50%
w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.
Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Cele średniookresowe do 2016 r.: w zakresie ochrony przed hałasem jest
dokonanie wiarygodnej oceny naraŜania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagroŜenia tam, gdzie jest ono największe.
Podobny jest teŜ cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed
nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

Olsztyn, 2009
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II. NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013:
Cel 1 -

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa:
−
wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej
realizacji zadań,
−
wzmacnianie mechanizmów partnerstwa między administracją
publiczną a sektorem trzecim.

Cel 2 –

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
w zakresie:
−
wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawy jakości
kształcenia,
−
aktywnej polityki rynku pracy,
−
tworzenia warunków sprzyjających przedsiębiorczości,
−
przeciwdziałania ubóstwu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,
−
wzmocnienie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego.

Cel 3 -

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski:
−
powiązanie głównych ośrodków gospodarczych w Polsce siecią
autostrad i dróg ekspresowych oraz nowoczesnymi sieciami
kolejowymi oraz zapewnienie powiązań komunikacyjnych w relacjach
europejskich (w ramach sieci TEN-T),
−
zwiększenie
udziału
transportu
publicznego
w
obsłudze
mieszkańców,
zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
−
−
dywersyfikacja źródeł energii oraz ograniczenie negatywnej presji
sektora energetycznego na środowisko naturalne.

Cel 4. -

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług:
−
rozwój sektora usług,
−
rozwój społeczeństwa informacyjnego,
−
zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie rozwiązań
innowacyjnych.

Cel 5. -

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, w zakresie:
− pełniejszego wykorzystania potencjału endogenicznego największych
ośrodków miejskich,
− przyśpieszenia rozwoju województw Polski Wschodniej,
− przeciwdziałania
marginalizacji
i
peryferyzacji
obszarów
problemowych,
Olsztyn, 2009
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− wspomagania rozwoju współpracy terytorialnej.
III. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015:
Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:
− rozwój przedsiębiorczości,
− podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost
nakładów na badania i rozwój oraz innowacje,
− rozwój społeczeństwa informacyjnego,
− eksport i współpraca z zagranicą.
Priorytet 2 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w zakresie:
Infrastruktury technicznej:
− infrastruktury transportowej,
− infrastruktury mieszkaniowej,
− infrastruktury teleinformatycznej,
− infrastruktury energetycznej,
− infrastruktury ochrony środowiska.
Infrastruktury społecznej:
− infrastruktury edukacji,
− infrastruktury ochrony zdrowia i socjalna,
− infrastruktury kultury, turystyki i sportu.
Priorytet 3 – Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, w zakresie:
- inicjatyw na rzecz równości szans na rynku pracy,
- dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
- rozwijania instytucji dialogu społecznego i wzmacnianie
negocjacyjnego systemu stosunków między pracownikami
i pracodawcami,
- poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.
Priorytet 4 - Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwo,
w zakresie:
Zintegrowanej wspólnoty:
- wspierania samoorganizacji społeczności lokalnych,
- promocji polityki integracyjnej społecznej, w tym prorodzinnej,
zwłaszcza w zakresie funkcji ekonomicznych, opiekuńczych
i wychowawczych.
Bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego:
- bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.
Priorytet 6 – Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, w zakresie:
- podniesienia konkurencyjności polskich regionów,
Olsztyn, 2009
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-

IV.

wyrównania szans rozwojowych obszarów problemowych.

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2010

Cel główny 1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytworzonych
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyraŜonego w PKB.
Cel główny 2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku
energii z odpadów, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Cel główny 3. Zmniejszenie ilości wszystkich
składowiska odpadów.

odpadów

kierowanych

na

V. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Nie dotyczy.
VI.

PROJEKT
NARODOWEJ
STRATEGII
(Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPU 2015)

GOSPODAROWANIA

WODAMI

2030

Cel nadrzędny: Kształtowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych
i technicznych w gospodarowaniu wodami, zapewniających trwały i zrównowaŜony
społeczno-gospodarczy rozwój kraju, z uwzględnieniem przewidywanych zmian
klimatu.
Cel strategiczny I : Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód
i związanych z nimi ekosystemów.
Cele operacyjne:
- przywrócony i utrzymywany dobry stan i potencjał wód powierzchniowych,
- wdroŜone działania niezbędne dla zapobiegania lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu się
stanu wszystkich części tych wód,
- osiągnięta zgodność z celami dotyczącymi dobrego stanu wód w obszarach
chronionych.

VII. KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI
Cel główny - zwiększanie powierzchni zalesionych.
VIII. PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009 – 2032
Cel 1 - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
Cel 3 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
IX.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO

Cel główny strategii: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii
i Mazur z regionami Europy.

Olsztyn, 2009
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Priorytet 1 – Konkurencyjna Gospodarka.
Cele operacyjne:
− wzrost liczby miejsc pracy,
− wzrost potencjału turystycznego,
− wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa.
− tworzenie społeczeństwa informacyjnego,
− doskonalenie administracji.
Priorytet 2 – Otwarte Społeczeństwo
Cele operacyjne:
− dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy,
− róŜnorodna i dostępna edukacja,
− rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
− wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych,
− zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
− zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji
oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,
− wzrost dostępności mieszkań,
− wzrost atrakcyjności bazy sportowo – rekreacyjnej,
− poprawa jakości i ochrona środowiska.
Priorytet 3 – Nowoczesne sieci
Cele operacyjne:
- zwiększenie
zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
wewnętrznej spójności,
- dostosowana do potrzeb sieć nośników energii,
- intensyfikacja współpracy międzyregionalnej,
- monitoring środowiska.
X.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR 2007-2013
Z DOKUMENTAMI USZCZEGÓŁAWIAJĄCYMI POSZCZEGÓLNE OSIE).

oraz

(ŁĄCZNIE

Oś priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość:
Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii
i Mazur.
- Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
- Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu,
- Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.
Oś priorytetowa 2 - Turystyka:
Cel: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie
atrakcyjności oferty turystycznej regionu.
- Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego,
- Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej.
Oś priorytetowa 3 - Infrastruktura społeczna:
Cel: Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu
konkurencyjności regionu.
Olsztyn, 2009
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- Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
- Działanie 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej
i opiekuńczej.
Oś priorytetowa 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
Cel: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych
centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.
- Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk,
- Działanie 4.2. Rewitalizacja miast,
- Działanie 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.
Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
Cel: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej
regionu.
- Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej
warunkującej rozwój regionalny,
- Działanie 5.2. Infrastruktura transportowa słuŜąca rozwojowi lokalnemu.
Oś priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze.
Cel: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych
poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie
jego degradacji.
- Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez
budowę, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony
środowiska,
- Działanie 6.2. Ochrona
środowiska
przed
zanieczyszczeniami
i zniszczeniami.
Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
Cel: Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych
w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej.
- Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- Działanie 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.
XI.

PROGRAM EKOENERGETYCZNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA

2005-2010.
Cel 1 – Racjonalne uŜytkowanie energii.
Działania:
- zmniejszenie
energochłonności
gospodarki
poprzez
stosowanie
energooszczędnych technologii (równieŜ z wykorzystaniem kryteriów BAT).
- poprawa parametrów termoizolacyjnych budynków.
- działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnych,
odnoszące się do racjonalnego uŜytkowania energii.
Cel 2 – Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energii pierwotnej na
poziomie co najmniej 9 % w 2010 r.
Działania:

Olsztyn, 2009
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podjęcie działań promocyjnych i doradztwa związanego z wdraŜaniem
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dla potencjalnych inwestorów.
- działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnych
odnoszące się do wykorzystania lokalnych, a przede wszystkim odnawialnych
źródeł energii.
- prowadzenie programów badawczych i demonstracyjnych mających na celu
wdraŜanie nowych technik i technologii.
- budowa instalacji:
• wykorzystujących energię słoneczną,
• wykorzystujących energię wiatrową,
• wykorzystujących potencjał hydroenergetyczny rzek,
• pozyskujących biogaz powstający podczas procesów gazowych
w oczyszczalni ścieków i składowisku odpadów,
• wykorzystujących biomasę na cele energetyczne,
• wykorzystujących
potencjał wód geotermalnych oraz energii
niskotemperaturowej, zawartej w gruntach i wodach,
• produkujących biopaliwa ciekłe, np. instalacje rafinacji (uszlachetniania)
oleju rzepakowego,
• wykorzystujących ciepło ze spalania odpadów,
• wykorzystujących ciepło odpadowe, np. z instalacji chłodniczych,
• produkujących uszlachetnione biopaliwa stałe (biokarbon).
-

Cel 3 – Czyste powietrze
Działania:
- likwidacja lokalnych kotłowni o duŜej emisji poprzez rozbudowę sieci
ciepłowniczej,
- zamiana kotłowni węglowych na mniej obciąŜające atmosferę,
- instalowanie urządzeń ochrony powietrza.
XII. WOJEWÓDZKI PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI NA LATA 2001-2010.
Cel główny: Zalesienia elementem zrównowaŜonego rozwoju Województwa
Cele szczegółowe:
2.1. Zwiększenie róŜnorodności biologicznej,
2.2. Ochrona zasobu wód,
2.3. Rozszerzenie zasięgu ekosystemów leśnych.
XIII. PLAN GOSPODARKI
LATA 2007-2010

ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA

Cel główny: „Minimalizacja zagroŜeń środowiska powodowanych przez
odpady”.
Cele strategiczne:
−
minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności,
−
optymalne zagospodarowanie odpadów,
−
edukacja ekologiczna.
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W zakresie odpadów komunalnych
Cele:
−
−
−

−
−
−
−

objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2010r.,
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem selektywnego
zbierania odpadów, najpóźniej do końca 2010r.,
zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na
składowiskach odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, aby nie było
składowanych:
•
w 2010r. więcej niŜ 75%,
•
w 2013r. więcej niŜ 50%,
•
w 2020r. więcej niŜ 35%.
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.,
traktowanie składowania odpadów, jako najmniej poŜądanego sposobu
postępowania z odpadami,
zmniejszenie do 2014 r. masy składowanych odpadów komunalnych max.
do 85% odpadów wytworzonych,
eliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych,
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Zbieranie odpadów komynalnych:
Działania:
−
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych,
• papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism, itd.),
• odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne
i kolorowe,
• tworzyw sztucznych i metali,
• zuŜytych baterii i akumulatorów,
• zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• przeterminowanych leków,
• chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlano-remontowych,
• odpadów zielonych z ogrodów i parków.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
Działania:
−
zapewnienie wymaganej przepustowości instalacji do przetworzenia
selektywnie zebranych odpadów,
−
monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji w gospodarce
odpadami,
−
wspieranie
i
promocję
badań
nad
technologiami
odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
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WdraŜanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami
komunalnymi
Działania:
Zakłady Zagospodarowania Odpadów winny zapewniać co najmniej następujący
zakres usług:
−
mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych
odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,
−
składowanie przetworzonych odpadów komunalnych,
−
przetwarzanie odpadów biodegradowalnych,
−
sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie (opcjonalnie),
−
zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
−
zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(opcjonalnie).
W zakresie odpadów pozostałych:
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.
Cel:
−
prowadzenie procesu odzysku odpadów budowlanych w instalacjach,
−
minimalizowanie ilości odpadów budowlanych unieszkodliwianych poprzez
składowanie.
Działania:
−
rozbudowy
infrastruktury
technicznej
selektywnego
zbierania,
przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu tych odpadów,
−
kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami, aby minimalizować
ilości tych odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.
Odpady opakowaniowe
Rozbudowa systemu, aby osiągnąć cele określone w poniŜszej tabeli.
Tabela 1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj
opakowania,
z którego powstał
odpad
Opakowania
(ogółem)
Tworzywa sztuczne
Aluminium
Stal
Papier i tektura
Szkło
Materiały naturalne
(drewno i tekstylia)

2007r.
% poziomu

2010r.
% poziomu

2014r.
% poziomu

Odzysku

Recyklingu

Odzysku

Recyklingu

Odzysku

Recyklingu

50

25

53

35

60

55

-

25
40
20
48
40

-

18
45
33
52
43

-

22,5
50
50
60
60

-

15

-

-

-

15

śródło: Program Gospodarki Odpadami województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Działania:
−
rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
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XIV.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA
LATA 2007 – 2010 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011 – 2014.

Cele strategiczny Programu Ochrony Środowiska województwa warmińsko mazurskiego na lata 2007 – 2010:
DOBRY STAN ŚRODOWISKA UMOśLIWIAJĄCY ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ.
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Cel I Wysokie walory krajobrazowe,
Cel II Wysoka róŜnorodność biologiczna, jej ochrona i zrównowaŜone
wykorzystywanie,
1. Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym i realizacji inwestycji zasad
ochrony krajobrazu i róŜnorodności biologicznej, zwłaszcza ochrony jezior
i rzek oraz ich obrzeŜy.
3. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych i właściwe ich zagospodarowanie
poprzez m.in.:
−
zalesianie i zadrzewianie,
−
tworzenie korytarzy łączących jeziora, w oparciu o ekosystemy
bagienne i drobne zbiorniki wodne,
−
budowę przejść dla zwierząt na trasach komunikacyjnych i przepławek
na rzekach oraz w miejscach, gdzie jest to jest konieczne.
4. Opracowanie programów tworzenia obszarów zieleni i zadrzewień
w miastach oraz na terenach wiejskich.
5. Przestrzeganie w gospodarce leśnej zasad zachowania i zwiększania
bioróŜnorodności
14. Renaturalizacja
zniszczonych
cennych
ekosystemów
i
siedlisk
przyrodniczych, szczególnie wodno-błotnych i rzecznych.
15. Zwiększenie udziału terenów pokrytych trwałą roślinnością, szczególnie
w zlewniach bezpośrednich jezior.
19. Identyfikacja przyczyn zagroŜenia rzadkich gatunków i eliminowanie źródeł
zagroŜenia.
Cel III Rozwijanie trwale zrównowaŜonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
2. Przeprowadzenie działań formalno-prawnych pod potrzeby zalesień, tj.
aktualizacja klasyfikacji gruntów, określenie gruntów przeznaczonych do
zalesień
i granic polno - leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie dokumentacji glebowo-siedliskowej i urządzeniowej,
4. Ochrona i powiększanie biologicznej róŜnorodności lasów, w tym
genetycznej i gatunkowej.
5. Zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych.
7. Budowa i utrzymanie na obszarach leśnych infrastruktury słuŜącej celom
poznawczo- dydaktyczno-turystycznym.
8. Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji
ekologicznej społeczeństwa.
9. Wykorzystanie walorów lasów do rozwoju ekoturystyki przy zachowaniu
zasad ochrony leśnej bioróŜnorodności.
14. Realizacja programu gospodarczo-ochronnego dla Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.
15. Realizacja programów zadrzewień.
Cel IV Wysoka jakość gleby.
Olsztyn, 2009
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Cel V

Racjonalne uŜytkowanie powierzchni ziemi.
5. Sukcesywny rozwój systemu monitoringu ziemi.
6. Opracowanie programów i realizacja rekultywacji terenów zdegradowanych.

Cel VI Eksploatacja kopalin i wód podziemnych zgodna z zasadami rozwoju
zrównowaŜonego.
10. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody.
ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii
Cel VIII Racjonalne uŜytkowanie wody, materiałów i energii.
1. Stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem kryteriów BAT.
4. Zmniejszenie
energochłonności gospodarki poprzez stosowanie.
energooszczędnych technologii (równieŜ z wykorzystaniem kryteriów BAT).
Cel IX

Udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych do co najmniej 9 %
w 2010 r.
Realizacja wojewódzkiego programu ekoenergetycznego.

Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego
Cel XII Zahamowanie powstawania środowiskowych zagroŜeń zdrowia
1. Ustalenie kierunków i zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych.
2. Wzmocnienie monitoringu wody przeznaczonej do spoŜycia.
Cel XIII Dobry stan wód
1. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji,
m.in. poprzez:
−
wyposaŜenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej w urządzenia
podczyszczające oraz budowa systemów kanalizacji deszczowej na
terenach zurbanizowanych,
3. Zwiększenie lesistości oraz rozbudowa systemu małej retencji
w szczególności na obszarach węzłów hydrograficznych.
7. Monitorowanie stanu wód
Cel XIV Czyste powietrze
1. Likwidacja lokalnych kotłowni o duŜej emisji poprzez rozbudowę sieci
ciepłowniczej.
2. Zamiana kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne.
4. Instalowanie urządzeń ochrony powietrza.
5. Termomodernizacja budynków.
6. Stosowanie technologii energooszczędnych i mniej zanieczyszczających
powietrze.
9. Ograniczenie emisji ze środków transportu:
−
stosowanie form transportu (w tym publicznego) mało obciąŜającego
powietrze atmosferyczne;
−
usprawnienie systemu komunikacyjnego (obwodnice, zielona fala,
komunikacja publiczna, modernizacja dróg).
Cel XV
Minimalizacja zagroŜeń środowiska powodowanych przez odpady.
Realizacja wojewódzkiego programu gospodarki odpadami.
Cel XVIII Dobry klimat akustyczny.
Olsztyn, 2009
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2. Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem,
stosownie do wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska, między innymi
poprzez właściwe kształtowanie przestrzeni urbanistycznej.
4. Rozeznanie stanu akustycznego środowiska i obserwacja zachodzących
zmian.
8. Wprowadzenie koniecznych zmian w inŜynierii ruchu drogowego (budowa
obwodnic, poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg, zapewnienie płynności
tras – zielona fala).
9. Propagowanie wdraŜania transportu intermodalnego.
10. Budowa tras rowerowych na terenach zurbanizowanych.
Ochrona klimatu
Cel XX
Cel XXI

Zapewnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę
ozonową.
1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki i obniŜenie jej
materiałochłonności.

Edukacja ekologiczna
Cel XXII.

Wysoka świadomość ekologiczna.

Cel XXIII Skuteczna edukacja ekologiczna.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej przez samorządy, organizacje
ekologiczne pozarządowe, grupy obywatelskie, Lasy Państwowe.
3. Wspomaganie istniejących oraz tworzenie nowych ośrodków edukacji
ekologicznej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.
4. Prowadzenie szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.
12. Tworzenia systemu infrastruktury umoŜliwiającej poznawanie przyrody:
ścieŜki dydaktyczne, trasy rowerowe, muzea przyrodnicze.
13. Rozszerzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenach
cennych przyrodniczo.
Monitoring środowiska
Cel XXIV Dobrze funkcjonujący (pełny) monitoring środowiska.
2. Objęcie monitoringiem wszystkich komponentów środowiska.
4. Monitoring elementów przyrody i obiektów słuŜących jej ochronie.
XV. REGIONALNA STRATEGIA INNWACYJNOŚCI WOJEWÓDTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Cel główny: Zwiększanie konkurencyjności Warmii i Mazur w procesie budowania
potencjału gospodarczego i tworzenia nowoczesnych miejsc pracy.
Cele strategiczne:
− Cel 1. Wzrost kwalifikacji.
− Cel 2. Promowanie wysokiej jakości.
− Cel.3. Promocja współpracy.
− Cel 4. Budowanie potencjału innowacyjnego.
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XVI.

STRATEGIA ROWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Cel główny: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce.
Cel warunkujący:
− Rozwój produktu turystycznego Warmii i Mazur,
− Dostępność oferty regionu w kaŜdym punkcie kraju i Europy,
Cel główny: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych
regionu.
Cel warunkujący:
−
Skorelowanie sieci komunikacyjnej z obecnymi i przewidywanymi
potrzebami rozwoju turystyki, w oparciu o istniejące drogi lokalne, sieć
kolejową, autobusową i telekomunikacyjną.
−
Rozwój funkcji kulturalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego
w powiązaniu z potrzebami rozwoju turystyki.
−
Ochrona środowiska oparta o bezdyskusyjne normy chroniące stan
obecny, zmniejszająca skutki wieloletnich zaniedbań, uwzględniająca
potencjał tkwiący w biologicznej róŜnorodności regionu, jego względnie
niskiej dewastacji oraz wzrastającą świadomość ekologiczną
społeczeństwa.
XVII.

STRATEGIA ROZWOJU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO
2015 ROKU

Obszar: Ochrona dziedzictwa kulturowego
Cele szczegółowe:
1. Prawidłowe warunki ochrony dziedzictwa regionalnego.
2. Odpowiednie warunki funkcjonowania muzeów.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego i kształtowanie harmonijnego krajobrazu
współczesnego.
Obszar: Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej
Cele szczegółowe:
1. Tworzenie warunków szerokiej oferty kulturalnej.
2. Dostosowanie sieci placówek i instytucji kultury do potrzeb społeczności
lokalnych.
3. Powszechnie dostępna edukacja w dziedzinie kultury i dziedzictwa
regionalnego.
4. Stworzenie systemu profesjonalnej opieki nad kulturą ludową (grup
etnicznych i regionalnych).
5. Tworzenie warunków finansowych do realizacji zadań z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Obszar: Komunikacja społeczna, środki masowego przekazu w kulturze
Cele szczegółowe:
1. Budowanie społeczeństwa informacyjnego.
2. Promocja zewnętrzna i wewnętrzna dorobku kulturalnego.
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XVIII. STRATEGIA INFORMATYZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
LATA 2007–2015

NA

Cel główny: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko–
mazurskim.
Cel strategiczny 1. Poprawa warunków dostępu do Internetu.
Cele operacyjne:
−
stworzenie warunków do rozwoju sieci szkieletowej i dystrybucyjnej na
terenie województwa,
−
rozwój rynku operatorów – umoŜliwienie im równego dostępu do sieci
szkieletowej i dystrybucyjnej będącej własnością publiczną,
−
zwiększenie dostępności szerokopasmowego internetu dla szkół,
bibliotek, instytucji kultury, urzędów oraz innych organizacji publicznych,
Cel strategiczny 2. Wzrost
i telekomunikacyjnych.

liczby

uŜytkowników

technologii

informatycznych

Cele operacyjne:
−
wzrost zainteresowania e-learningiem oraz telepracą jako formami
działalności na odległość,
−
budowa systemu upowszechniania wiedzy i umiejętności wśród róŜnych
grup społecznych i zawodowych,
−
wspieranie rozwoju sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT) w województwie.
XIX.

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY OLSZTYN

Cel podstawowy: Miasto zrównowaŜonego rozwoju otwarte na człowieka i jego
potrzeby.
Cel główny: Ekorozwój – rozwój zrównowaŜony ograniczający konflikty i napięcia,
zgodny z uwarunkowaniami ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
Działania:
- połoŜenie nacisku na ochronę toŜsamości miasta przejawiającej się w walorach
środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- poprawę i doskonalenie warunków Ŝycia mieszkańców i przybyszów poprzez
wzrost poziomu usług, szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, wypoczynku,
komunikacji i obsługi komunalnej,
- zapewnienie wzrostu zasobności mieszkańców, poprzez rozwój gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy,
- stworzenie warunków dla pełnienia metropolitarnych funkcji Olsztyna jako
stolicy regionu,
- stworzenie systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa.
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XX.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
DO 2015 ROKU.

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE

OLSZTYN

POMOC SPOŁECZNA W MIEŚCIE

Celem strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów społecznych
występujących w Olsztynie i destabilizujących Ŝycie mieszkańców. Zapewnienie
odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin jest
podstawowym zadaniem aktywnej i skutecznej polityki lokalnej. Zintensyfikowanie
ukierunkowanych działań pomocy społecznej ma na uwadze doprowadzenie
świadczeniobiorców do Ŝyciowego usamodzielniania i umiejętności rozwiązywania
własnych problemów.
Główne kierunki podejmowanych działań w zakresie pomocy społecznej:
A. Aktywizacja osób bezrobotnych
Cel Strategiczny: Aktywizacja osób bezrobotnych i minimalizowanie skutków
bezrobocia.
B. Rozwój miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem
Cel strategiczny: Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania
rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieŜy.
C. Ochrona standardu Ŝycia i poprawa funkcjonowania osób starszych
Cel strategiczny: Ochrona standardu Ŝycia i poprawa funkcjonowania osób
starszych.
D. Skuteczny system zapobiegania marginalizacji grup społecznych, w tym
osób bezdomnych, uzaleŜnionych, opuszczających zakłady karne, mniejszości
narodowych i etnicznych, uchodźców oraz innych grup zagroŜonych
wykluczeniem społecznym:
Osoby bezdomne:
Cel strategiczny: Zapobieganie i ograniczanie zjawiska bezdomności.
Osoby uzaleŜnione:
Cel strategiczny: Poprawa sytuacji osób i rodzin z problemem uzaleŜnień.
Mniejszości narodowe i etniczne, uchodźcy i inne grupy zagroŜone
wykluczeniem społecznym:
Cel strategiczny: Zwalczanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji społecznej.
WYRÓWNYWANIE SZANS I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel strategiczny: Równe szanse osób niepełnosprawnych i ich integracja
ze społeczeństwem.
PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU
PRACY – REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy.
Obszar I: Aktywizacja młodzieŜy zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy
w Olsztynie
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Cel ogólny: Udzielanie pełnego wsparcia dla młodzieŜy oraz absolwentów
wszystkich typów szkół, aby nie pozostawiali osobami bezrobotnymi.
Cele szczegółowe:
Cel 1: Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.
Cel 2: Zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. PodwyŜszenie
motywacji i wiary we własne siły.
Cel 3: UmoŜliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uzyskanie
zatrudnienia.
Cel 4: Promocja i wsparcie samozatrudnienia.
Obszar II: Aktywizacja bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie
Pracy w Olsztynie (z wyłączeniem młodzieŜy objętej wsparciem
w Obszarze I).
Cel ogólny: Ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego przyczyn.
Cele szczegółowe:
Cel 1: Przygotowanie bezrobotnych do powrotu na rynek pracy.
Cel 2: WyposaŜenie osób bezrobotnych w kwalifikacje
dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Cel 3: Pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia.
Cel 4: Promocja i wsparcie samozatrudnienia.

zawodowe

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII

Cel strategiczny: Zmniejszanie uŜywania substancji psychoaktywnych oraz
związanych z tym problemów w mieście Olsztyn do 2015 roku.
Cel ogólny: Zahamowanie wzrostu uŜywania substancji psychoaktywnych
przez mieszkańców Olsztyna.
Cele szczegółowe:
Cel 1. Zwiększenie zaangaŜowania instytucji, organizacji pozarządowych,
osób fizycznych w zapobieganie uŜywaniu środków psychoaktywnych.
Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Olsztyna w zakresie
problemów związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych.
Cel ogólny: Zmniejszenie rozmiarów szkód spowodowanych naduŜywaniem
i uzaleŜnieniem od substancji psychoaktywnych.
Cele szczegółowe:
Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
osobom naduŜywającym i uzaleŜnionym.
Cel 2. Ograniczanie szkód występujących u osób ryzykownie uŜywających
i naduŜywających substancji psychoaktywnych.
Cel ogólny: Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń Ŝycia rodzinnego
spowodowanego uŜywaniem, naduŜywaniem substancji psychoaktywnych
i uzaleŜnieniem.
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Cele szczegółowe:
Cel 1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy udzielanej dorosłym
członkom rodzin.
Cel 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form
pomocy dla dzieci i młodzieŜy do 18 roku Ŝycia.
Cel 3. Zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy w rodzinie.
POPRAWA STANU ZDROWIA I ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI śYCIA MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA

Cel strategiczny: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości Ŝycia
mieszkańców Olsztyna.
Cele operacyjne:
Cel 1. Poprawa skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców Olsztyna.
Cel 2. Inicjowanie i wytyczanie kierunków prozdrowotnej polityki Miasta
Cel 2. Włączanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia.
XXI.

LOKALNY PROGRAM
2007-2015

REWITALIZACJI

OBSZARU

MIASTA

OLSZTYN

NA

LATA

Cel ogólny: wzmocnienie funkcji metropolitarnej miasta olsztyn, jako atrakcyjnego
miejsca zamieszkania, rozwoju i pracy
Cel szczegółowy (w ramach działania 4.2.): rozwój ekonomiczny i społeczny
oraz poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów miejskich

XXII. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW POWOJSKOWYCH M. OLSZTYNA
Cele w sferze przestrzennej:
−
włączenie dotychczas zamkniętych, wyłączonych z gospodarki miejskiej
terenów w strukturę przestrzenną miasta,
−
porządkowanie infrastruktury technicznej na obszarach powojskowych,
−
rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna wykorzystujących niektóre obiekty
kubaturowe,
−
ochrona konserwatorska cennych historycznie i kulturowo przez sposób
zagospodarowania i dobór właściwego programu uŜytkowego adaptowanych
budynków,
−
przywrócenie miastu dóbr kultury jakie stanowią obiekty wymagające
ochrony konserwatorskiej,
−
rekultywacja skaŜenia gleby i inne działania w zakresie ochrony środowiska.
Cele w sferze gospodarczej i społecznej:
−
tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej na terenach
rewitalizowanych,
−
rozwój nowych miejsc pracy,
−
rozwój metropolitarnych funkcji Olsztyna słuŜących mieszkańcom regionu.

XXIII. PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA
Z PERSPEKTYWĄ DO 2010

2004-2007

Cele średniookresowe ( 2005 – 2010)
Olsztyn, 2009
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−

−

−

Tworzenie systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów (makulatura,
papier, szkło, tworzywa) dla osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu
ustalonych w KPGO (50 % papier i szkło),
WdraŜanie strategii ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji,
a zawartych w strumieniu odpadów kierowanych na składowisko jako
przygotowanie do realizacji ustaleń Dyrektywy Rady 1999/31/EC w sprawie
składowisk odpadów,
WdraŜanie systemu kontroli i nadzoru nad gospodarką odpadami
(prowadzenie monitoringu),

III. okres perspektywiczny ( 2011-2015)
− Realizacja
strategii ograniczania odpadów ulegających biodegradacji,
znajdujących się w odpadach kierowanych na składowisko, stosownie do DR
1999/31/EC,
− Funkcjonowanie
i
usprawnianie
systemów
odzysku
odpadów
opakowaniowych,
− Usprawnianie systemów odzysku wszystkich surowców wtórnych.
XXIV. PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2005-2008
Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

W chwili obecnej dostępna wersja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 roku nie zawiera celów i działań
przewidzianych do realizacji. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem aktualizacji
POŚ w wymaganym prawnie zakresie.
XXV.

KONCEPCJA; OLSZTYN
NA LATA 2010 -2020.

–

OGRÓD

EUROPY (WIZJA –

UZASADNIENIE

–

REALIZACJA)

Dokument jest w trakcie opracowywania przez Urząd Miasta w Olsztynie, na
obecnym etapie prac nie moŜna dokonać porównania spójności dokumentów.
XXVI. PROJEKT - "MODERNIZACJA I
ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE",

ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTU

Cel nadrzędny: Poprawa funkcjonowania miasta przez
w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze miasta Olsztyn.

rozwój

usług

Cele cząstkowe:
−
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów połoŜonych w okolicach
planowanych tras komunikacyjnych poprzez zapewnienie ich dostępności
transportowej,
−
efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta;
−
zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu
zarówno w sieci autobusowej jak planowanej nowej sieci tramwajowej
w obsłudze mieszkańców, dzięki czemu będzie moŜliwa redukcja zatłoczenia
w ruchu ulicznym,
−
ograniczenie wypadkowości,
−
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym redukcja
hałasu i drgań a tym samym oddziaływanie zdrowotne - wyraźny wpływ na
poprawkę jakości Ŝycia w mieście,
Olsztyn, 2009
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−

−

−

poprawa standardów jakościowych komunikacji pasaŜerskiej i w efekcie
zwiększenie dostępności dla mieszkańców i przybyszów (wprowadzenie
systemu informacji pasaŜerskiej),
skrócenie
czasu
przejazdów
pojazdów
transportu
zbiorowego
z równoczesnym nie pogorszeniem warunków ruchu samochodowego,
poprzez wprowadzenie systemu obszarowego sterowania ruchem,
ułatwienie podróŜowania osobom niepełnosprawnym.

XXVII. PROGRAM KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU ZIELENI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE
Cele główne:
−
Utworzenie spójnego systemu zieleni miejskiej,
−
Utworzenie koncepcji powiązań terenów zurbanizowanych z zielenia oraz
powiązań, terenów zieleni - przejścia zielone,
−
Określenie
klarownego
podziału
funkcjonalnego
terenów
zieleni
i wyznaczenie kierunków ich zarządzania,
−
Utworzenie
ścieŜek
tematycznych
wykorzystujących
bezkolizyjne
- tzw. zielone przejścia;
−
Ustalenie zasad ochrony, pielęgnacji i rewaloryzacji zieleni historycznej;
−
Opracowanie wytycznych do kształtowania zielenie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Olsztyna;
−
Edukacja społeczności w kierunku doboru (właściwych siedliskowo) gatunków
nasadzeni.
Cele dodatkowe :
−
Wyznaczenie obszarów zieleni izolacyjnej, która zniweluje uciąŜliwości;
−
Określenie obszarów wymagających rewitalizacji poprzez przekształcenie
w tereny zielone;
−
Opracowanie koncepcji wykorzystania Łyny jako głównej zielonej osi
miasta;
−
Aktywizacja społeczności osiedlowych w kierunku zagospodarowania
terenów zieleni na swoich osiedlach;
−
Określenie zasad zagospodarowania nieuŜytków i terenów ogródków
działkowych pomiędzy terenami zurbanizowanymi na cele zieleni
urządzonej;
−
Opracowanie koncepcji wykorzystania walorów wód otwartych na terenie
miasta i określenie klarownych zasad dostępności do linii brzegowej,
zgodnie z ustawa Prawo wodne, gwarantująca powszechny dostęp
do wód.

Olsztyn, 2009
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3.

OPIS
STANU
ŚRODOWISKA
NA
OBSZARACH
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

OBJĘTYCH

3.1. Istniejący stan środowiska
3.1.1. Powietrze atmosferyczne:
Tło zanieczyszczeń
Aktualny stan jakości powietrza w miejscowości Olsztyn według informacji
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska WIOŚ w Olsztynie (załącznik nr 4)
przedstawia się następująco:
•
•
•

dwutlenek siarki:
dwutlenek azotu:
pył zaw. PM10:

R = 3,5 µg/m3
R = 14,0 µg/m3
R = 21,0 µg/m3

Stan jakości powietrza określono dla substancji wymienionych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2008 r., Nr 47, poz. 281) oraz na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 12).
Podane średnioroczne stęŜenia nie przekraczają dopuszczalnych norm w powietrzu.
3.1.2. Hałas komunikacyjny
Komunikacja drogowa naleŜy do najwaŜniejszych czynników wpływających na klimat
akustyczny i jest głównym źródłem uciąŜliwości hałasu dla ludzi i środowiska
przyrodniczego. Środki transportu są ruchomymi emitorami hałasu decydującymi
o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach
zurbanizowanych. Hałas powodowany przez transport samochodowy powoli dorasta
do rangi jednego z trudniejszych problemów naszych czasów.
W 2005 roku WIOŚ w Olsztynie przeprowadziła badania hałasu komunikacyjnego na
terenie Olsztyna. Pomiary hałasu i natęŜenia ruchu wykonano dwukrotnie w ciągu
roku: w okresie wiosennym (czerwiec) oraz jesiennym (październik) w 18 punktach
pomiarowych. Pomiary wykonano na wysokości 4,0 m nad poziomem gruntu,
w odległości 3,5 m od elewacji budynku połoŜonego najbliŜej drogi. Wartości
równowaŜnego poziomu dźwięku LAeq zawierały się w przedziale od 61,8 dB
(w czerwcu punkt 18, ul. Niepodległości – teren szpitala) do 76,0 dB ( w październiku
punkt 13, ul. Warszawska 95). We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenia
wartości dopuszczalnych, których wysokość, w stosunku do średniej z wykonanych
pomiarów, wahała się od 3,1 dB (punkt 16, ul. Lotników) do 18,2 dB (punkt 19,
ul. Sielska 10). Dodatkowo w punktach 7 (ul. PienięŜnego przy przedszkolu) oraz 17
(ul. Kościuszki – Dom Dziennego Pobytu Dzieci i MłodzieŜy) zostały przekroczone
poziomy progowe, a w punkcie 13 (ul. Warszawska) równowaŜny poziom dźwięku
LAeq był na granicy poziomu progowego. Wysokość przekroczenia poziomów
progowych mieściła się w zakresie 4,4 – 5,3 dB. Wyniki pomiarów hałasu zestawiono
w tabeli poniŜej.
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Tabela 2. Wyniki pomiarów hałasu drogowego wykonanych na terenie Olsztyna w 2005 roku.
Punkt
pomiarowy

Odl.
budynku
od
krawędzi
jezdni
[m]

Nr 2
Ul. Warszawska 102

3,7

Nr 3
ul. Warszawska 107

1,1

Nr 4
Ul. Warszawska 59

5,6

Nr 5
ul. Grunwaldzka 34

4

Nr 6
ul Grunwaldzka 6

3

Nr 7
ul. PienięŜnego
(przy przedszkolu)

3

Nr 8
ul. 1 Maja

3

Nr 9
ul. Kętrzyńskiego 1
A

2

Nr 10
ul. Dworcowa 24

8

Nr 11
ul. PienięŜnego 13

6,5

Nr 12
ul. Kościuszki 54

4

Nr 13
ul. Warszawska 95
(od strony
Obrońców Tobruku)

6,5

Nr 14
ul. Jagiellońska 4

3

Nr 15
ul. Limanowskiego 7

6,8

Nr 16
ul Lotników

16

Nr 17
ul. Kościuszki (Dom
Dziennego Pobytu
Dzieci i Mł.)
Nr 18
ul. Niepodległości
(teren szpitala)
Nr 19
ul. Sielska

7

41

6

Termin
wykonania
pomiaru

Poziom
halasu
LAeq
[dB]

Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik

72,4
72,8
72,6
71,5
71,4
71,5
69,9
72,0
71,1
71,3
67,7
69,9
70,4
70,9
70,7
70,4
70,2
70,3
71,0
71,2
71,1
74,1
74,0
74,1
70,8
71,9
71,4
71,6
71,8
71,7
68,5
68,7
68,6
74,3
76,0

Średnia

75,2

Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik

71,4
70,7
71,1
72,3
72,3
69,0
66,9
68,1
69,3
69,5

Średnia

69,4

Czerwiec
Październik
Średnia
Czerwiec
Październik
Średnia

61,8
63,6
62,8
72,9
73,5
73,2

Wartoś
ć
dopusz
cz.
[dB]

Warto
ść
progo
wa
[dB]

Lmax
[dB]

Lmin
[dB]

90,6
89,7

41,4
24,8

65

75

89,9
87,7

54,3
56,2

65

75

82,6
86,1

53,3
61,2

65

75

90,2
85,2

56,4
51,2

65

75

85,2
84,1

44,6
44,7

65

75

85,2
86,1

59,4
60,3

55

65

89,2
88,3

62,4
62,0

65

75

90,2
89,0

61,9
58,2

65

75

87,9
85,3

52,2
55,6

65

75

87,7
87,6

50,8
60,1

65

75

81,8
81,9

56,2
57,8

65

75

89,1
90,1

59,9
62,4

65

75

90,7
87,0

51,4
53,6

87,2

53,9

65

75

65

75

82,5
81,4

53,7
57,6

65

75

86,3
85,8

55,8
60,0

55

65

73,7
79,8

48,0
56,3

55

65

86,0
84,2

46,1
47,7

55

65

NatęŜenie ruchu
[liczba pojazdów/h]
Poj.
lekkie

Poj.
cięŜkie

Ogółem

758
790
774
1494
1636
1565
1438
1606
1522
936
434
685
716
600
658
1986
1846
1916
1666
1736
1701
1940
1774
1857
1960
2122
2041
1208
1082
1145
1105
1082
1094
926
1634

84
106
95
196
156
131
88
84
86
56
50
53
36
28
32
60
42
51
62
64
63
122
130
126
98
118
108
32
52
42
10
12
11
86
288

842
896
869
1600
1792
1696
1526
1690
1608
992
484
738
752
628
690
2046
1888
1967
1728
1800
1764
2062
1904
1983
2058
2240
2149
1240
1134
1187
1115
1094
1105
1012
1922

1280

187

1467

668
582
625
1932
1932
1596
2424
2010
1066
1666

28
38
33
142
142
70
192
131
52
30

696
620
658
2074
2074
1666
2616
2141
1118
1696

1366

41

1407

1870
2172
2021
1396
1481
1439

78
132
105
148
139
144

1948
2304
2126
1544
1620
1582

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku (WIOŚ).
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3.1.3. Promieniowanie elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne jest jednym ze składników środowiska naturalnego
człowieka. Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez źródła naturalne są
wszechobecne od początku istnienia Ziemi.
Od kilkudziesięciu lat na naturalne pola elektromagnetyczne nakładają się te, które
sztucznie zostały wytworzone przez człowieka. Nie znany jest stopień tych zmian,
z uwagi na brak danych. Pola te są niewidoczne (poza wąskim wycinkiem widma
elektrycznego w zakresie widzialnym), nie draŜnią błon śluzowych, nie powodują
uczucia duszności, nie przesłaniają horyzontu, ale oddziałują na środowisko
i człowieka w sposób bezpośrednio zauwaŜalny.
KaŜde urządzenie zasilane prądem elektrycznym jest źródłem PEM, które rozchodzi
się w otaczającą nas przestrzeń w postaci pola i promieniowania
elektromagnetycznego. Ekspozycji na PEM podlega więc cała ludność. ZaleŜnie od
przeznaczenia źródła PEM, zakresu wytwarzanych częstotliwości i mocy generatora,
róŜne grupy ludności z populacji generalnej podlegają w róŜnym stopniu ekspozycji
na PEM. Wielkość tej ekspozycji zaleŜy od stopnia uprzemysłowienia danego
obszaru kraju, czy regionu i przeciętnie jest wyŜsza dla mieszkańców wielkich miast
w porównaniu z obszarami wiejskimi.
Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego zaleŜy od częstotliwości.
Interesujący nas zakres częstotliwości to przedział od 0 Hz do 300GHz.
Promieniowanie
elektromagnetyczne
rozchodzi
się
w
postaci
fali
elektromagnetycznej, która niesie ze sobą energię.
Coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń generujących PEM w przemyśle,
łączności i gospodarstwach domowych oraz wzrastająca emisja energii
elektromagnetycznej do środowiska spowodowały opracowanie zasad ochrony
ludności przed tymi polami.
W Olsztynie najbardziej znaczącym obiektem z punktu widzenia oddziaływania
pracujących w nim urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w wolną
przestrzeń jest Centrum Radiowo Telewizyjne przy ul. Masztowej 1.
Jednocześnie na terenie Olsztyna pola elektromagnetyczne emitują:
- stacje bazowe trzech operatorów: PLUS GSM, PTK CENTERTEL, PTC ERA
GSM. Elementami emitującymi pola elektromagnetyczne w otwartą przestrzeń są
anteny nadawcze stacji bazowych. Anteny te są instalowane na wysokich
masztach antenowych lub dachach wysokich budynków. Urządzenia pracują
w zakresie od 300 – 300 000 MHz,
- stacje radioamatorskie, pracujące przy róŜnych częstotliwościach i szerokim
zakresie mocy tj. od 10 – 300 MHz,
- stacje „CB RADIA”, pracujące w paśmie 27 MHz,
- urządzenia nadawcze łączności specjalnej naleŜące do Policji, UOP i StraŜy
PoŜarnej pracujące w zakresie od 3 – 300 000 MHz,
- linie przesyłowe sieci energetycznych 110 kV i 220 kV, pracujące w paśmie
50 Hz. Na terenie miasta Olsztyna przebiega jedna linia napowietrzna o napięciu
220 kV z Ostrołęki przez GPZ Olsztyn 1, ul. Letnia do Mątek. Linia jest własnością
Polskich Sieci Energetycznych,
- stacje transformatorowe zmieniające napięcie z 15 kV na 0,4 kV, pracujące
w paśmie 50 Hz,
- stacje elektroenergetyczne (GPZ).
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Mając na uwadze konieczność monitorowania stanu środowiska, w szczególności
w obliczu rozwoju sieci telefonii komórkowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska
w
Olsztynie
przeprowadził
pomiary
niejonizujących
pól
elektromagnetycznych w 32 punktach na terenie miast: Olsztyn, Szczytno, Ełk,
Elbląg, Ostróda oraz na terenach wiejskich. PoniŜej przedstawiono wynikach
pomiarów punktach pomiarowych w Olsztynie.
Tabela 3. Wyniki pomiarów monitoringowych pól promieniowania niejonizującego wykonanych na
terenie Olsztyna w 2007 roku.
Nr
pkt.
pom.

1

2

3

4

5

6

7

8

Lokalizacja
pionu
pomiarowego

Ul. Dywizjonu
303

Ul. Czeska –
Osiedle
Mazurskie

Ul. Orłowicza –
Osiedle Nagórki

Pl. Bema

Pl. Jana Pawła II
- Centrum

Pl. Roosvelta

Pl. Inwalidów
Wojennych

Pl. Powstańców
Warszawy

Współrzędne pionu
pomiarowego
N

0

53 45,742’

0

53 45,351’

0

53 45,254’

0

53 47,017’

0

53 46,703’

0

53 46,414’

0

53 46,363’

0

53 47,390’

E

0

20 29,222’

0

20 29,682’

0

20 29,768’

0

20 29,481’

0

20 28,789’

0

20 28,606’

0

20 30,024’

0

20 29,465’

Zakres
częstotliwości dla
których wykonano
pomiary

Wartość pomiaru wielkość
fizycznej charakteryzujące
promieniowanie
elektromagnetyczne

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

1,60 V/m 0,114 µT
3,11 V/m 0,263 µT
0,41 V/m 0,056 µT
0,32 V/m 0,052 µT
0,23 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,49 V/m 0,178 µT
0,54 V/m 0,204 µT
0,16 V/m 0,200 µT
0,29 V/m 0,054 µT
0,40 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,06 V/m 0,016 µT
0,10 V/m 0,037 µT
0,16 V/m 0,023 µT
0,37 V/m 0,062 µT
0,46 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,06 V/m 0,134 µT
0,12 V/m 0,148 µT
0,12 V/m 0,044 µT
0,37 V/m 0,061 µT
0,37 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,06 V/m 0,117 µT
0,14 V/m 0,124 µT
0,35 V/m 0,033 µT
0,25 V/m 0,125 µT
0,25 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,16 V/m 0,050 µT
0,34 V/m 0,058 µT
0,66 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

1,08 V/m 0,052 µT
0,98 V/m 0,051 µT
0,12 V/m 0,041 µT
0,33 V/m 0,053 µT
0,30 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,14 V/m 0,166 µT
0,17 V/m 0,217 µT
0,13 V/m 0,032 µT
0,36 V/m 0,058 µT
0,17 V/m
<0,8 v/m
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9

Ul.
Wilczyńskiego Jaroty

0

53 44,483’

0

20 30,111’

0

20 29,485’

0

20 27,877’

10

Ul. śołnierska 18

53 46,241’

11

Ul. Armii
Krajowej – Linia
110 kV

53 46,021’

0

0

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,09 V/m 0,048 µT
0,18 V/m 0,062 µT
0,12 V/m 0,051 µT
0,33 V/m 0,057 µT
0,64 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz
12 Hz – 1 kHz
120 Hz – 10 kHz
1,2 kHz – 100 kHz
0,1 MHz – 1 GHz
1 MHz – 40 GHz

0,06 V/m 0,021 µT
0,13 V/m 0,028 µT
0,11 V/m 0,020 µT
0,35 V/m 0,057 µT
0,48 V/m
<0,8 v/m

5 Hz – 100 Hz

2,1 V/m 3,9 µT

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku (WIOŚ)

W Ŝadnym z
dopuszczalnych.

badanych

punktów

nie

wykryto

przekroczenia

poziomów

3.1.4. Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym Olsztyn leŜy w dorzeczu rzeki Łyny. Na obszarze
miasta moŜna wyodrębnić trzy zlewnie niŜszego rzędu, tj. zlewnię bezpośrednią Łyny
i zlewnie jej dopływów - rzek Kortówki i Wadąg. W granicach administracyjnych
miasta znajduje się 11 jezior, wiele mniejszych akwenów śródpolnych i śródleśnych
oczek wodnych. Ponadto, na obrzeŜach miasta połoŜone jest kilka jezior, w tym
powiązane z Olsztynem systemem hydrologicznym (Kanał Szczęsne) jezioro Wadąg,
Linowskie, Klebarskie, Umląg i Kiernoz. Rozmieszczenie jezior w obrębie miasta jest
bardzo nierównomierne. Tylko dwa zbiorniki jez. Skanda i Zalew Tracki są połoŜone
we wschodniej części miasta pozostałe w jego zachodniej części. Ogólna jeziorność
miasta jest bardzo wysoka i wynosi ponad 8%, lecz w części zachodniej sięga prawie
40% wobec średniego udziału wód w odniesieniu do powierzchni województwa rzędu
5,73 % (średnia dla kraju – 2,7%).
PoniŜej scharakteryzowano wody powierzchniowe Olsztyna na podstawie „Raportu
o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w 2006 roku”, „Raportu
o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w 2005 roku”
opracowanych przez WIOŚ w Olsztynie oraz „Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.”.
RZEKI
ŁYNA
Łyna jest rzeką II rzędu, lewobrzeŜnym dopływem Pregoły. Jej długość wynosi
263,7 km w tym na terenie Polski ok. 190 km. Zlewnia w granicach kraju zajmuje
blisko 5700 km2.
Zasilana jest przez liczne dopływy. Największe z nich to: Marózka, Kwiela, Korówka,
Elma – lewobrzeŜne; Wadąg (Dymer - Dadaj, Pisa Warmińska, Wadąg), Kirsna,
Symsarna, Pisa Północna, Guber – prawobrzeŜne. W swym górnym biegu rzeka
przepływa przez wiele jezior: Brzeźno, Kiernoz Mały, Kiernoz Wielki, Łańskie,
Ustrych.
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Rzeka bierze początek w okolicy miejscowości Łyna, na wysokości 160 m n.p.m.
Obszar źródliskowy objęty jest ochrona rezerwatową ze względu na występujące tu
zjawisko erozji wstecznej i źródła wysiękowe.
Przepływy charakterystyczne (w) na granicy państwa z okresu 1951- 1985 wynosiły:
SWQ – 155,0 m3/s, SSQ – 34,9 , SNQ – 10,4.
Łyna przepływa przez mezoregiony – Pojezierze Olsztyńskie i Nizinę Sępopolską.
Południowa część zlewni Łyny zbudowana jest głównie z piasków i Ŝwirów
wodnolodowcowych, miejscami z domieszką gliny, w środkowej i północnej części na
powierzchni zalegają przede wszystkim gliny zwałowe i zwietrzeliny. Na takim
podłoŜu wykształciły się gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz bielicowe,
o średniej lub małej przepuszczalności. W południowej i środkowej części zlewni
zaznacza się znaczny udział lasów, a w północnej dominują grunty orne.
Łyna przepływa przez tereny następujących powiatów: nidzickiego, olsztyńskiego,
lidzbarskiego i bartoszyckiego. Miastami połoŜonymi nad nią są: Olsztyn, Dobre
Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol.
Największym punktowym źródłem zanieczyszczenia Łyny są ścieki z oczyszczalni
w Olsztynie, która odprowadza bezpośrednio ponad 32.200 m3/d ścieków
oczyszczonych mechaniczno – biologicznie (dane z kontroli z grudnia 2007 r.).
80% ścieków surowych stanowią ścieki komunalno-bytowe, a 20% ścieki
przemysłowe z zakładów podłączonych do kanalizacji miejskiej. Oczyszczalnia
została zmodernizowana w latach 2003 – 2004 posiada moŜliwość chemicznego
strącania fosforu. Innymi bezpośrednimi źródłami zanieczyszczenia rzeki są ścieki
z oczyszczalni w: Bartoszycach (ok. 7300 m3/d – kontrola z listopada 2006 r.),
Lidzbarku Warmińskim (ok. 3500 m3/d – kontrola z marca 2007 r.). Dobrym Mieście
(ok. 1700 m3/d – dane z kontroli z sierpnia 2006 r.), Sępopolu (ok. 150 m3/d –
kontrola z grudnia 2006 r.) i Łańsku (ok. 30 m3/d – kontrola z sierpnia 2006 r.).
Dodatkowo w Lidzbarku Warmińskim dopływają ścieki i wody pochłodnicze z Zakładu
Mleczarskiego „POLMLEK” Sp. z o.o. (ok. 1400 m3/d ścieków i wód pochłodniczych –
dane z zakładu z sierpnia 2006 r.). Za pośrednictwem zasilających rowów i dopływów
Łyna przyjmuje ścieki z miejscowości: Stawiguda, Tolko, RogóŜ, Gągławki, Liski,
Wólka Orłowska, Jesionowo, Urbanowo, Smolany, Kraszewo.
Badania Łyny w 2006 roku prowadzono w dziesięciu przekrojach pomiarowokontrolnych, z czego dwa lokalizowane były w pobliŜu Olsztyna. PoniŜej
przedstawiono mapę jakości wód rzeki Łyny.
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Rysunek 1. Jakość wód Łyny i jej dopływów.

Większe punktowe źródła zanieczyszczeń:
1. Urząd Gminy w Stawigudzie; 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie; 3. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
w Dobrym Mieśrie; 4. .POLMLEK" Sp. z o.o. w Warszawie, Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim; 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim; 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, w Jezioranach; 7. Oczyszczalnia ścieków
w RogóŜu; 8. Oczyszczalnia ścieków w m. Tolko; 9. Wodociągowo-Cieplownicza „COWIK" Sp. z o.o. w Bartoszycach;10. Urząd Miasta i Gminy
w Bisztynku; 11. Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z/s w Sędławkach – oczyszczalnia w Galinach;
12. Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z/s w Sędławkach - oczyszczalnia w Łabędniku; 13.
Oczyszczalnia w Karolowie; 14. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kętrzynie; 15. Oczyszczalnia w Garbnie; 16. Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku (WIOŚ)
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Tabela 4. Ocena jakości wód rzeki Łyny w wybranych przekrojach wykonana w 2006 roku przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
A.
Nazwa rzeki
ŁYNA
B.
Numer przekroju
1
2
C.
Km
221
208,4
D.
Nazwa stanowiska
Brzeziny
Redykajny
Lp.
1
2
3
4
5

Wskaźnik
Temperatura wody
Zapach
Barwa
Zawiesina ogólna
Odczyn

6
Tlen rozpuszczony
7
BZT5
8
ChZT-Mn
9
ChZT-Cr
10
OWO
11
Amoniak
12
Azot Kiejdahla
13
Azotany
14
Azotyny
15
Azot ogólny
16
Fosforany
17
Fosfor ogólny
o
18
Przewodność w 20 C
19
Substancje rozp. og.
20
Zasadowość ogólna
21
Siarczany
22
Chlorki
23
Wapń
24
Magnez
25
Fluorki
26
Arsen
27
Bar
28
Bor
29
Chrom +6
30
Chrom og.
31
Cynk
32
Glin
33
Kadm
34
Mangan
35
Miedź
36
Nikiel
37
Ołów
38
Rtęć
39
Selen
40
śelazo
41
Cyjanki niezwiązane
42
Fenole lotne
43
Suma 2 pestycydów
44
Subst. pow. cz. an.
45
WWA
46
Oleje mineralne
47
Indeks saprobowości fitoplanktonu
48
Chlorofil „a”*
49
Lb.b. coli fek.
50
Ogólna liczba bakterii coli
Ocena ogólna

Jednostka
o
C
krotność
mg Pt/l
mg/l
pH
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg C/l
mg NH4/l
mg N/l
mg NO3/l
mg NO2/l
mg N/l
mg PO4/l
mg P/l
µS/l
mg/l
mg CaCO3/l
mg SO4/l
mg Cl/l
mg Ca/l
mg Mg/l
mg F/l
mg As/l
mg Ba/l
mg B/l
mg Cr/l
mg Cr/l
mg Zn/l
mg Al/l
mg Cd/l
mg Mn/l
mg Cu/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Hg/l
mg Se/l
mg Fe/l
mg CN/l
mg/l
eg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
n/100 ml
n/100 ml

21,2
1
30
6,35
7,4-8,0

21,7
1
32
6,65
7,5-7,9

4,716
3,0
5,896
21,952
6,733
0,128
0,688
1,327
0,056
0,894
0,218
0,141
383
241
130,4
29,266
11,246
63,852
9,73
0,154
nw
0,0164
nw
nw
nw
0,0148
0,02
nw
0,069
0,0009
nw
nw
0,00013
nw
0,156
0,001
nw
nw
nw
nw
0,406
2,06
15,2
2364,4
2710
III

4,008
3,774
7,295
35,26
9,045
0,845
1,35
3,668
0,246
2,124
0,611
0,248
470
313
142,7
33,976
24,976
67,484
10,93
0,13
nw
0,017
nw
nw
nw
0,0144
0,023
nw
0,0759
0,0005
nw
nw
nw
nw
0,025
0,001
nw
nw
0,028
nw
0,301
2,41
15,5
63560
110000
IV

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku (WIOŚ)
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OBJAŚNIENIA DO TABELI NR 1
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
nw
*

wody o bardzo dobrej jakości,
wody dobrej jakości,
wody zadawalającej jakości,
wody niezadawalającej jakości,
wody złej jakości,
nie wykryto,
wartość maksymalna
wskaźnika.

Wody Łyny na przewaŜającym odcinku odpowiadały w 2006 roku III klasie jakości,
tylko w Redykajnach, po przyjęciu ścieków z Olsztyna, klasie IV. We wszystkich
przekrojach na obniŜenie jakości wód wpłynęły: barwa, substancje organiczne, oleje
mineralne, saprobowość i stan sanitarny. Ponadto w niektórych przekrojach III klasie
odpowiadała zawartość związków azotu, fosforany, mangan i Ŝelazo, fenole, oraz
chlorofil „a”.
Rzeka Łyna w 2006 roku była w znacznym stopniu obciąŜona zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł punktowych. Największy wpływ na jakość jej wód miały
ścieki z oczyszczalni w Olsztynie, co znajduje odzwierciedlenie w obniŜeniu klasy
jakości do IV w przekroju w Redykajnach. W tym punkcie zaobserwowano wyraźne
pogorszenie stanu sanitarnego (wysokie wartości liczby bakterii coli typu kałowego
i ogólnej liczby bakterii coli).
WADĄG
Wadąg jest rzeką III rzędu prawobrzeŜnym dopływem rzeki Łyny o długości 68 km.
Zlewnia zajmuje powierzchnię 1194,6 km2.
Rzeka wielokrotnie zmienia nazwę. W swym górnym biegu nosi nazwę Kanał
Dymarski i Dymer, na odcinku od jeziora Dadaj do jeziora Pisz-Dadaj, pomiędzy
jeziorem Pisz, a jeziorem Wadąg – Pisa Warmińska, poniŜej jeziora Wadąg –
Wadąg.
Największymi jej dopływami są: Gipsówka, Kiermas, Maruny.
Kanał Dymerski wypływa z podmokłych i rozległych łąk, połoŜonych na północny
wschód od miejscowości Dźwierzuty. Początkowo rzeka płynie w kierunku
północnym, a w okolicy Biskupca zmienia swój bieg na zachodni, poniŜej
miejscowości Wadąg płynie w głęboko wciętej dolinie przez tereny leśne; na
znacznym odcinku stanowi granicę administracyjną miasta Olsztyna.
Rzeka przepływa przez kilka jezior: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz i Wadąg. Na
terenie zlewni znajdują się liczne zbiorniki, m. in.: Dobrąg, DłuŜek, Kalwa, Kiermas,
Kierzlińskie, Klebarskie, Kośno, Leliskie, Linowskie, Orzyc, Rzeckie, Serwent,
Skanda, Stryjewskie, Tejstymy, Trackie i Węgój.
Rzeka Wadąg znajduje się w granicach następujących mezoregionów – Pojezierze
Mrągowskie i Pojezierze Olsztyńskie, wchodzących w skład makroregionu Pojezierze
Mazurskie (Kondracki 1998).
Zlewnia zbudowana jest z glin zwałowych oraz piasków i Ŝwirów wodnolodowcowych.
Miejscami występują piaski i mułki zastoiskowe. W dolinach występują torfy.
Struktura uŜytkowania ternu zlewni jest zróŜnicowana. Największą powierzchnię
zajmują grunty orne. Lasy porastają głównie południowo-wschodnia cześć zlewni,
a takŜe tereny znajdujące się na zachód od jeziora Dadaj i w okolicach jeziora Pisz.
Łąki i nieuŜytki występują przede wszystkim w obniŜeniach terenu
i w obrębie dolin rzecznych.
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Wadąg przepływa przez teren powiatu olsztyńskiego. Głównym punktowym źródłem
zanieczyszczeń rzeki są ścieki z oczyszczalni dla Biskupca, zlokalizowanej
w miejscowości Rzeck, odprowadzającej przeszło 900 m3/d ścieków bytowogospodarczych (według informacji zakładu o korzystaniu ze środowiska),
oczyszczonych mechaniczno-biologicznie i po chemicznym strącaniu związków
fosforu. Mniejsze ilości ścieków pochodzą z oczyszczalni w Niedźwiedziu (ok.
30 m3/d według kontroli WIOŚ z 2003 r.), z Domu Wczasowego „Zalesie” w Zalesiu
koło Barczewa oraz Ośrodka „Stary Folwark” w Tumianach (rzędu kilku m3/d).
Badania jakości wód przeprowadzono w 6 przekrojach pomiarowo-kontrolnych,
zlokalizowanych na odcinku od powyŜej Biskupca do powyŜej ujścia Łyny.
Rysunek 2. Jakość wód rzeki Wadąg (Dymer-Dadaj-Pisa Warmińska-Wadąg) w 2005.

Punktowe źródła zanieczyszczeń: 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu, Oczyszczalnia w Rzecki;
2. Oczyszczalnia ścieków w Niedźwiedziu, Dom Wczasowy „Zalesie” w Zalesiu.
Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku (WIOŚ)

Tabela 5. Ocena jakości wód rzeki Wadąg w 2005 r.
A. Nazwa rzeki
B. Numer przekroju
1
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14,5

1,8
ujście do
rzeki Łyny

23,5

pow. ujścia
do jez.
Wadąg,
Kolonia
Barczewko

µg/l
n/100 ml
n/100 ml

34

pow.
Barczewa

Jednostka
o
C
krotność
mg Pt/l
mg/l
pH
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg C/l
mg NH4/l
mg N/l
mg NO3/l
mg NO2/l
mg N/l
mg PO4/l
mg P/l
µS/l
mg/l
mg CaCO3/l
mg SO4/l
mg Cl/l
mg Ca/l
mg Mg/l
mg F/l
mg As/l
mg Ba/l
mg B/l
mg Cr/l
mg Cr/l
mg Zn/l
mg Al/l
mg Cd/l
mg Mn/l
mg Cu/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Hg/l
mg Se/l
mg Fe/l
mg CN/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
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poniŜej jez.
Dadaj,
Kromerowo

Lp Wskaźnik
1
Temperatura wody
2
Zapach
3
Barwa
4
Zawiesina ogólna
5
Odczyn
6
Tlen rozpuszczony
7
BZT5
8
ChZT-Mn
9
ChZT-Cr
10 OWO
11 Amoniak
12 Azot Kiejdahla
13 Azotany
14 Azotyny
15 Azot ogólny
16 Fosforany
17 Fosfor ogólny
o
18 Przewodność w 20 C
19 Substancje rozp. og.
20 Zasadowość ogólna
21 Siarczany
22 Chlorki
23 Wapń
24 Magnez
25 Fluorki
26 Arsen
27 Bar
28 Bor
29 Chrom +6
30 Chrom og.
31 Cynk
32 Glin
33 Kadm
34 Mangan
35 Miedź
36 Nikiel
37 Ołów
38 Rtęć
39 Selen
40 śelazo
41 Cyjankiwolne
42 Fenole lotne
43 Pestycydy
44 Subst. pow. cz. an.
45 WWA
46 Oleje mineralne
47 Saprobowośc sestosu
48 Chlorofil „a”*
49 Lb.b. coli fek.
50 Ogólna liczba bakterii coli
51 Indeks bioróŜnorodności
52 Indeks biotyczny
Ocena ogólna

50,4

pow.
Biskupca,
m. Rzeck

Km
Nazwa stanowiska

pow.
Biskupca

C.
D.

17,2
1
98
14
7,6-8,0
6,3
1,4
22,9
69,6
29,0
0,8
1,81
14,27
0,151
4,96
0,12
0,11
768
663
172
124,2
22,1
138
13,8
0,4
nw
0,035
nw
nw
nw
0,017
0,024
nw
0,862
0,003
0,002
nw
nw
nw
0,409
0,002
nw
nw
nw
nw
0,13
2,33
3,4
754
2400

22,0
3
80
196
7,5-8,4
3,3
47,6
56,7
282,2
27,31
1,5
14,41
21,21
0,35
18,3
3,47
7,53
815
540
167
93,7
47,8
120,3
14,6
0,4
nw
0,038
nw
nw
nw
0,012
0,026
nw
0,857
0,011
0,002
nw
nw
nw
0,169
0,001
nw
nw
nw
nw
0,24
2,8
150,4
128400
240000
9,91
209
V

22,1
1
49
9
7,7-8,4
5,6
3,0
11,8
48,8
21,6
0,4
1,35
10,15
0,069
3,55
0,26
0,13
481
335
138
55,0
16,2
74,3
11,3
0,4
nw
0,018
nw
nw
nw
0,011
0,057
nw
0,035
0,002
nw
nw
nw
nw
0,157
nw
nw
nw
nw
nw
nw
2,25
63,2
340
1100

21,7
1
40
6
7,7-8,0
4,8
2,4
12,7
44,3
17,3
0,44
1,3
3,74
0,064
1,77
0,16
0,09
447
303
143
37,6
11,8
72,1
11,1
0,3
nw
0,018
nw
nw
nw
0,004
0,016
nw
0,049
0,003
nw
nw
nw
nw
0,029
nw
nw
nw
nw
nw
0,06
2,14
19,3
1100
2400

21,0
1
35
8
7,7-8,0
4,1
2,8
10,7
50,0
17,4
0,29
1,21
4
0,184
1,99
0,25
0,13
447
318
143
32,5
13,1
72,3
10,2
0,3
nw
0,017
nw
nw
nw
0,007
0,018
nw
0,064
0,001
nw
nw
nw
nw
0,041
nw
nw
nw
nw
nw
nw
1,98
14,2
2710
11000

22,2
1
35
6
7,8-8,2
6,8
3,0
9,4
42,9
24,6
0,28
1,27
4,16
0,083
1,90
0,19
0,1
422
271
143
30,1
12,6
67,7
9,8
0,3
nw
0,016
nw
nw
nw
0,008
0,015
nw
0,035
0,002
0,001
nw
nw
nw
0,018
0,001
nw
nw
nw
nw
0,09
2,1
22,5
460
1500

IV

III

III

IV

III

OBJAŚNIENIA DO TABELI NR 1
Klasa I

wody o bardzo dobrej jakości,
Olsztyn, 2009
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Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
nw
*

wody dobrej jakości,
wody zadawalającej jakości,
wody niezadawalającej jakości,
wody złej jakości,
nie wykryto,
wartość maksymalna wskaźnika.

Jakość rzeki Wadąg w 2005 roku była zróŜnicowana. W trzech przekrojach
pomiarowych (w Kromerowie, pow. Barczewa i pow. ujścia Łyny) odpowiadał
III klasie, powyŜej Biskupca i powyŜej ujścia do jeziora Wadąg – IV klasie, zaś
w Rzecku, poniŜej dopływu ścieków z oczyszczalni dla Biskupca – V klasie.
Na obniŜenie jakości wód i końcowa klasyfikację we wszystkich przekrojach
wpłynęły: barwa, zawartość związków organicznych, stan sanitarny (z wyjątkiem
punktu pow. Biskupca), w większości przekrojów równieŜ stęŜenie tlenu, azot
Kjeldahla, saprobowość, a poniŜej oczyszczalni ścieków dla Biskupca – takŜe
zawiesina, związki fosforu i chlorofil „a”. PoniŜej Biskupca w lutym zanotowano
bardzo wysokie wartości wielu wskaźników zanieczyszczeń (zawiesina, BZT5,
ChZT-Mn, ChZT-Cr, Nk, Nog, PO4, Pog). Nastąpiła wtedy awaria oczyszczalni i do
rzeki popłynął osad czynny. JednakŜe nie tylko wyniki z lutego zadecydowały o złej
jakości Wadąga w tym przekroju. RównieŜ w innych miesiącach wiele wskaźników
odpowiadało V klasie.
Zła jakość wód rzeki Wadąg poniŜej Biskupca utrzymuje się od wielu lat. W latach
2002-2003 przeprowadzono modernizację oczyszczalni w Rzecku, polegającą
m. in. na wyposaŜeniu jej w system defosfatacji. Porównując dane z roku 2005
z wynikami badań z roku 2002, przy pominięciu wyników z lutego daje się zauwaŜyć
poprawa jakości wód poniŜej Biskupca, w szczególności obniŜenie poziomu
związków fosforu i azotu. Średnie roczne stęŜenie fosforu ogólnego (z pominięciem
lutego 2005) obniŜyło się z 0,62 do 0,27 mg P/l, azotu ogólnego – z 5,44 do 2,93 mg
N/l.
KORTÓWKA
Kortówka jest rzeką III rzędu, lewobrzeŜnym dopływem rzeki Łyny. W obrębie zlewni
rzeki występują dwa największe miejskie jeziora: Ukiel i Kortowskie. Kortówka
wypływa z jeziora Ukiel w rejonie ulic Jeziornej i śeglarskiej. Odpływ jest regulowany
przez zasuwę. W pierwszym odcinku rzeka przepływa przez tereny podmokłe
w rejonie ulicy Sielskiej i I Dywizji. Przy ulicy Jagiellończyka przechodzi w kolektor
zamknięty i wpływa do jeziora Kortowskiego. Wypływ rzeki z jeziora Kortowskiego
jest regulowany w związku z prowadzoną od 1956 r. rekultywacją tego jeziora
metodą odprowadzania wód hypolimnionu do odpływu.
JEZIORA
Spośród jedenastu jezioro leŜących w granicach administracyjnych miasta Olsztyn
Ŝadne do tej pory nie zostało objęte monitoringiem przez WIOŚ.
Badania oceny jakości jezior w celu określenia czystości wód oraz stopnia ich
podatności na degradację prowadzone były przez Wydział Ochrony Wód Akademii
Rolniczo-Technicznej na zlecenie Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska
w 1991r. Podobne badania Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powtórzył
w 2004r. PoniŜej w tabeli zestawiono podstawowe informacje o jeziorach Olsztyna.
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Tabela 6. Podstawowe dane morfometryczne i wyniki oceny czystości jezior Olsztyna.
Lp.

Nazwa jeziora

PołoŜenie

Pow, ha

Głęb.max

1.

Ukiel

Zachodnia
cz. miasta

412,0

43,0

2.

Kortowskie

Zachodnia
cz. miasta

89,7

17,2

3.
4.

Sukiel
Tyrsko

5.

Starodworskie

6.

Redykajny

7.

Skanda

8.

Długie

9.

Track

10.

Podkówka

11

Czarne

Zachodnia
cz. miasta
Północnozachodnia
cz. miasta
Południowozachodnia
cz. miasta
Północnozachodnia
cz. miasta
Północnowschodnia
cz. miasta
Zachodnia
cz. miasta
Wschodnia
cz. miasta
Zachodnia
cz. miasta
Zachodnia
cz.miasta

20,8

25,0

18,6

30,6

1991

II

Kategoria
podatności
na
degradację
I/II

2004

II

II

1991

II/III

III

Rok
badań

Klasa
czystości

2004

III

III

1991

III

III

2004

II/III

III

1991

I

I

2004

II

II

1991

III

II

2004

NON

III

1991

II

II

2004

II

II

1991

III

II

2004

III

II

1991

NON

II

2004

II

II

6,9

23,3

29,9

20,6

51,1

12

26,8

17,2

59,9

-

2004

III

-

7,5

-

2004

II

-

1,7

-

2004

III

-

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Wszystkie jeziora Olsztyna poza jeziorem Kortowskim mają korzystne naturalne
warunki morfometryczno-zlewniowe. Stan czystości wód z wyjątkiem jeziora Długiego
ulega stopniowemu pogorszeniu, jest to związane przede wszystkim z duŜą presją
urbanizacji terenów nadbrzeŜnych, czego przykładem są tereny nad jeziorem
Podkówka.
Na terenie Miasta oprócz jezior występuje kilkadziesiąt małych zbiorników wodnych,
z których większość ma charakter naturalny. Zbiorniki te pełnią przede wszystkim
rolę retencyjną dla wody opadowej, jednak urbanizacja terenów śródpolnych
przyczynia się do stopniowej ich degradacji.
3.1.5. Wody podziemne
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu
Geologicznego Akusz nr 19 - Olsztyn, wody na terenie miasta Olsztyna czerpane są
z głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego zlokalizowanego w utworach
czwartorzędowych, który budują głównie piaski i Ŝwiry. Warstwa wodonośna
znajdująca się w utworach trzeciorzędowych ma mniejsze znaczenie dla celów
uŜytkowych.
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Rysunek 3. Wycinek z mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu Geologicznego Arkusz
nr 19 – Olsztyn.

Potencjalna wydajność typowego otworu studziennego wynosi 30 – 70 m3/h.
MiąŜszość utworów wodonośnych w czwartorzędzie waha się w granicach 15 - 40 m.
Pierwszy uŜytkowy poziom wodonośny na omawianym terenie znajduje się na
głębokości powyŜej 20 m.
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Rysunek 4. Wycinek z mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu Geologicznego Arkusz
nr 19 – Olsztyn.

Izolacja pierwszego poziomu wodonośnego od powierzchni jest pełna. Na terenie
miasta Olsztyna nie występuje kontakt hydrauliczny uŜytkowych poziomów
wodonośnych, jak równieŜ nie występują powierzchniowe działy wodne.
Teren miasta jest połoŜony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
„Olsztyn” nr 213 – zbiornik międzymorenowy Olsztyn w obrębie utworów
czwartorzędowych oraz subzbiornika „Warmia” nr 205 - w obrębie utworów
trzeciorzędowych.
Piętro trzeciorzędowe zalega na głębokości 150 m i jest rozpoznane punktowo.
Najlepiej rozpoznano piętro czwartorzędowe stanowiące podstawę zaopatrzenia
miasta w wodę. W jego obrębie moŜna generalnie wyodrębnić dwa główne poziomy
wodonośne górny i dolny. Sieć krajowa Monitoringu Jakości Zwykłych Wód
Podziemnych działa od 1991r. i składa się z blisko 700 punktów obserwacyjnych na
terenie całego kraju, w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 41, z czego
7 obejmuje wody podziemne w utworach starszych od czwartorzędu. Sieć krajowa
jest prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny. Monitoring regionalny, na
zlecenie wojewody, prowadzi przedsiębiorstwo Geologiczne „PolGeol” S.A.
w Warszawie i obejmuje on 72 punkty. Badania jakości wód podziemnych
prowadzone w sieci krajowej wykazują, Ŝe wody zbiornika nr 213 i 205 naleŜą do
wysokiej klasy jakości Ib lub średniej jakości-II.
Zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna w wodę pitną realizowane jest z ujęć wód
podziemnych. Na terenie Miasta znajduje się 6 ujęć wody wraz ze stacjami jej
Olsztyn, 2009
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uzdatniania. Ujmują one wody z warstw czwartorzędowych i w ograniczonym stopniu
z trzeciorzędowych.
3.1.6. Morfologia i budowa geologiczna
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu
Geologicznego Akusz nr 19 - Olsztyn, obszar miasta Olsztyn zlokalizowany jest
w jednostce hydrogeologicznej Region Mazurski. Pod pokrywą osadów
czwartorzędowych powszechnie występują utwory trzeciorzędowe.
Rysunek 5. Wycinek z mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu Geologicznego Arkusz
nr 19 - Olsztyn.
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Teren Olsztyna charakteryzuje się duŜym urozmaiceniem geomorfologicznym.
Rzeźba terenu związana jest z działalnością lodowca bądź akumulacyjną i erozyjną
działalnością wód roztopowych oraz rzecznych. Na terenach zabudowanych miasta
formy te zatraciły swój pierwotny charakter lub uległy całkowitemu przeobraŜeniu.
Powierzchnię podstawową tworzy wysoczyzna morenowa wykształcona w postaci
moreny falistej, która w północnej i północno-zachodniej części miasta osiąga
przeciętnie wysokość 120-125 m npm, zaś w południowo-wschodniej części dochodzi
do 140 m npm. Swoje powstanie zawdzięcza akumulacyjnej działalności lądolodu.
Dzięki swojej falistości, formom wypukłym takim jak: kemy, pagórki morenowe
z jednej strony, oraz formy wklęsłe w postaci dolin rzecznych i glacjalnych oraz duŜej
liczby zagłębień wytopiskowych z drugiej strony - ma charakter rzeźby
młodoglacjalnej. Moreny czołowe w obrębie miasta, na terenie zabudowanym są
trudne do zidentyfikowania. Na pozostałym obszarze występują w formie
pojedynczych nieregularnie rozmieszczonych pagórów. Kemy występują pojedynczo
lub jako zbiór kilku niewielkich form na obszarach wytopiskowych. Największe
zgrupowanie kemów znajduje się w okolicach Jeziora Ukiel.
Powierzchnie sandrowe na terenie Miasta zajmują nieduŜe tereny. Występują
głównie w zachodniej oraz północnej części Miasta.
Dolina Łyny pod względem genezy posiada formę złoŜoną. W południowej części
miasta wykorzystuje w swoim przebiegu fragment doliny glacjalnej (płaskie, szerokie
dno), a w okolicach osiedla Podgrodzie gwałtownie zwęŜa się, wcinając się
w powierzchnię wysoczyzny, w Lesie Miejskim z kolei tworzy malownicze przełomy.
Stoki doliny są miejscami wysokie i strome a krawędzie porozcinane dolinkami
erozyjnymi.
Olsztyn leŜy w obrębie syneklizy perybałtyckiej na granicy z wyniesieniem mazurskosuwalskim. Na podstawie wierceń studziennych wgłębną budowę geologiczną miasta
rozpoznano do głębokości 333 m.
Najstarszą formacją geologiczną są utwory kredy górnej. W przewaŜającej mierze są
to osady piaszczyste z niewielkim udziałem utworów marglistych (piaski
i słabozwięzłe piaskowce). Miejscami osady te przechodzą w szarozielone mułki i iły
(zaliczane często do paleocenu). W spągu serii piaszczystej występują mułowce
i gezy.
Bezpośrednio na kredzie zalega trzeciorzęd, którego utwory na tym terenie są silnie
zaburzone glacitektonicznie. Rozpoczyna je nieciągła seria osadów piaszczystych
zaliczana do paleocenu. WyŜej przechodzą w morskie osady oligoceńskie
wykształcone przewaŜnie w postaci drobnoziarnistych zielonych piasków
glaukonitowych i glaukonitowo-kwarcowych z przewarstwieniami spiaszczonych
mułków.
Miocen występuje głównie jako formacja burowęglowa. Utwory te cechuje duŜe
zróŜnicowanie litologiczne. Są to przede wszystkim mułki i iły z wkładkami węgla
brunatnego. Seria ta przewarstwiana jest drobnoziarnistymi piaskami kwarcowymi
z zanieczyszczeniami pyłu burowęglowego.
Pliocen z reguły jest zredukowany i występuje jedynie płatami w postaci niewielkiej
miąŜszości pstrych lub szarych mułkowatych iłów.
Trzeciorzęd przykryty jest płaszczem osadów czwartorzędowych o miąŜszości
45–120 m, natomiast w obrębie rynny, którą zlokalizowano w rejonie jeziora
Kortowskiego po wschodnie i północne krańce jeziora Ukiel osiąga miąŜszość
powyŜej 300 m. Jest to wyraźne zagłębienie, którego dno znajduje się na głębokości
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około 160 m npm. Zagłębienie powstało w wyniku procesów erozyjnych na przełomie
pliocenu i plejstocenu. Wypełniające rynnę osady czwartorzędowe spoczywają
w najgłębszych partiach rynny na utworach kredy. Są to przede wszystkim
drobnoziarniste piaski często z duŜą domieszką frakcji pylastej, przewarstwione serią
osadów typowo zastoiskowych jak mułki i iły.
Najstarszym utworem zalegającym na trzeciorzędzie jest szara glina zwałowa.
Charakteryzuje ją zmienność zalegania i niewielka miąŜszość. Od nadległej gliny
rozdziela ją nieciągła seria osadów fluwioglacjalnych. WyŜej dominują osady
wodnolodowcowe o miąŜszości 14-20 m. Są to przewaŜnie piaski drobnoziarniste
z przewarstwieniami Ŝwirów. NajwyŜszy poziom utworów plejstoceńskich tworzy glina
morenowa, często silnie spiaszczona. Miejscami przykryta jest płatami piasków
glacjalnych. W wielu miejscach glina została erozyjnie zniszczona przez wody
roztopowe topniejącego lądolodu lub przez rzeki w czasie rozwoju dolin rzecznych.
Fragmentami na powierzchni, w obrębie wysoczyzny, wśród glin zwałowych
występują osady zastoiskowe w postaci iłów i mułków. Osady te zazwyczaj nie są
utworami jednolitymi.
Utwory holocenu na omawianym obszarze występują przede wszystkim w postaci
torfów i namułów oraz piasków rzecznych i deluwiów. W obrębie wysoczyzny utwory
te wypełniają zagłębie powstałe z wytapiania się brył martwego lodu oraz obecne są
w dolinie glacjalnej i dolinie rzek Łyny i Wadąga.
Na terenie miasta udokumentowano jedno złoŜe surowców ilastych ceramiki
budowlanej Karolin. ZłoŜe było eksploatowane do 1992 roku, kiedy to z przyczyn
ekonomicznych eksploatacji zaniechano. Poza tym w obrębie Miasta zlokalizowano
16 torfowisk róŜnego rodzaju od niskich po wysokie. Województwo jest stosunkowo
bogate w torfowiska, nie ma więc potrzeby ich eksploatacji z terenu miasta.
3.1.7. Warunki klimatyczne
Klimat Miasta uwarunkowany jest lokalnymi elementami środowiska, mianowicie
rzeźbą terenu, znacznymi powierzchniami lasów oraz licznymi jeziorami, jednakŜe
stanowi typowy klimat pojezierny.
Średnia temperatura roczna wynosi 6,6 stopnia Celsjusza, średnia lipca 17,7 stopni
Celsjusza, a stycznia – 3,5 stopnia Celsjusza. Ogólna liczba dni z przymrozkami
wynosi 140 dni w ciągu roku, a okres wegetacyjny jest bardzo krótki. Średnia roczna
opadów osiąga 600 mm. Pokrywa śnieŜna zalega średnio 83 dni w roku. W ciągu
roku dominują wiatry południowo - zachodnie i zachodnie a jesienią i zimą wzrasta
udział południowych zaś wiosną i latem północno – zachodnich.
3.1.8. Zasoby przyrodnicze
Lasy
Lasy znajdujące się w obrębie miasta Olsztyn zajmują łączną powierzchnię 1858 ha.
Oznacza to, Ŝe lesistość miasta przekracza 21 %. Taka powierzchnia lasu stanowi
bardzo istotne zabezpieczenie ekologiczne miasta. JuŜ tylko z tego względu moŜna
uznać lasy Olsztyna za najistotniejszą formę zieleni w mieście. Lasy o charakterze
parkowym i tak znaczne obszarowo, połoŜone w granicach administracyjnych Miasta
naleŜą do rzadkości.
Z wymienionej powierzchni ogólnej lasów w mieście największą powierzchnię
zajmują lasy gminne 1316,5. Z tego względu, z powodu zwartych kompleksów
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(kompleks główny o powierzchni 1030 ha), dobrej kondycji zdrowotnej i powszechnej
dostępności dla mieszkańców Miasta odgrywają one najwaŜniejszą rolę. Pozostałą
powierzchnię stanowią lasy państwowe tj. lasy Nadleśnictwa Kudypy o powierzchni
340,23 ha, Nadleśnictwa Olsztyn o powierzchni 22,88 ha oraz lasy prywatnych
właścicieli –169 ha oraz inne formy własności.
Lasy stanowiące własność Gminy Olsztyn składają się z 96 kompleksów
zlokalizowanych głównie w północnej części miasta. Z kolei lasy Nadleśnictwa
Kudypy połoŜone są w rejonie osiedla Dajtki, nad jeziorami: Ukiel, Kortowskim i śbik.
Natomiast w południowej części miasta, w rejonie osiedli Pieczewo, Jaroty znajduje
się niewielki fragment lasów Nadleśnictwa Olsztyn. Lasy prywatne rozlokowane są
w rejonie osiedla Redykajny i nad jez. Skanda.
RóŜne formy własności sprawiają, Ŝe lasy posiadają róŜnych administratorów
i zarządców.
Lasy Gminy Olsztyn podległe Prezydentowi Miasta Olsztyn administrowane są przez
Zakład BudŜetowy Las Miejski w Olsztynie utworzony na mocy Uchwały
Nr XIII9145)91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 września 1991r. Natomiast lasy
obydwu nadleśnictw podlegają pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Olsztynie. Gospodarka leśna w lasach zarówno gminnych jak i państwowych
prowadzona jest w oparciu o aktualne plany urządzenia lasu.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach osób fizycznych prowadzony jest przez
Zakład BudŜetowy Las Miejski na podstawie upowaŜnienia wydanego przez
Prezydenta Miasta Olsztyn. Podstawą prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną
jest
kaŜdorazowo
przeprowadzana
uproszczona
inwentaryzacja
stanu
przedmiotowego lasu – przed wydaniem decyzji
nakazującej właścicielowi
wykonanie niezbędnych czynności i zabiegów związanych z utrzymaniem lasów.
Brak jest uproszczonego planu urządzenia tych lasów (zgodnie z wymogami Ustawy
o lasach).
Las stanowi ekosystem wiąŜący wzajemnymi współzaleŜnościami Ŝywe organizmy
leśne z miejscem ich bytowania – siedliskiem. Najtrwalszym elementem tego
systemu jest właśnie siedlisko. Jest ono głównym czynnikiem kształtowania lasów
i decyduje o przyrodniczych warunkach produkcji leśnej.
W Lesie Miejskim największą powierzchnię zajmują siedliska świeŜe: Bśw (bór
świeŜy), BMśw (bór mieszany świeŜy), LMśw (las mieszany świeŜy) i Lśw (las
świeŜy) - łącznie 1236,52 ha, co stanowi 95,33% powierzchni leśnej.
Tabela 7. Zestawienie typów siedliskowych lasu, ich udział powierzchniowy.
Typ
siedliskowy lasu
Powierzchnia ha
Udział %

Bśw

Bb

BMśw

Bmw

BMb

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

45,45

1,27

457,52

10,65

9,09

547,10

10,16

5,65

186,45

6,66

16,43

0,60

3,50

0,10

35,27

0,82

0,70

42,18

0,78

0,44

14,38

0,51

1,27

0,05

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Analizując udział powierzchni występujących typów siedlisk (przewaga świeŜych
i Ŝyznych, bardzo cenne biocenozy) moŜna stwierdzić, iŜ są to warunki dobre dla
lasów liściastych i mieszanych. Natomiast faktycznie dominującym gatunkiem jest
sosna, która zajmuje aŜ 80,12 % ogólnej powierzchni leśnej. Ponadto występuje
brzoza – 5,67%, świerk – 5,41%, dąb – 4,47%, olsza – 1,87%, buk – 1,12% i inne
gatunki 1,34% powierzchni leśnej.
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Oznacza to konieczność przebudowy drzewostanów celem dostosowania ich składu
gatunkowego do warunków siedlisk.
Z porównania gatunków rzeczywistych z zaleconymi w uproszczonym planie
zagospodarowania lasu wynika, Ŝe w przyszłych drzewostanach zdecydowanie
trzeba zmniejszyć udział sosny o ok. 33%, świerka o ok.15%, a zwiększyć udział
dębu, modrzewia, buka. Działania takie wpłyną korzystnie na kondycję zdrowotną
lasu.
Jeśli chodzi o strukturę gatunkową drzewostanów oraz typy siedliskowe lasu sytuacja
w lasach Nadleśnictwa Kudypy jest analogiczna.
Wspomnieć naleŜy równieŜ o warunkach hydrologicznych Lasu Miejskiego. Jest on
połoŜony w rozwidleniu rzek Łyny i Wadąg. Tak więc nadmiar wód gruntowych
odprowadzany jest do tych rzek. Tym niemniej na obszarze gminnego lasu
zlokalizowano 32 bagna, z czego 4 mają powierzchnię większą niŜ 1 ha (największe
– 3,21 ha).Łączna powierzchnia bagien wynosi 18,63 ha (tj. 1,32 % powierzchni
ogólnej lasu).Wszystkie bagna są na ogół porośnięte Wierzbą, Olchą, Osiką,
Świerkiem. Są to bardzo cenne przyrodniczo siedliska wielu roślin i zwierząt.
Aktualny układ klas wieku w Lesie Miejskim jest niekorzystny, bowiem drzewostany
VI i starszych klas ( powyŜej 140 lat) zajmują aŜ 36,41 % powierzchni leśnej. Klasy
I i II zajmują łącznie 12,52% podczas, gdy powinny po 14% kaŜda. Ta dysproporcja
utrudni w przyszłości właściwe wykorzystanie lasu do roli rekreacyjnej. Starodrzewia
będą bowiem wymagały szczególnej ochrony przed szkodnikami ze strony owadów
i grzybów. Ponadto są to drzewostany wyjątkowo zagroŜone uszkodzeniami przez
wiatry i śniegi. W celu przywrócenia proporcjonalnego udziału powierzchni
poszczególnych klas wieku lasu naleŜy przez następne lata realizować planowane
cięcia rębne w sposób i w rozmiarze ustalonym w planie urządzenia lasu.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, Ŝe minimalny wiek rębny przyjęty w planie
urządzenia lasu dla poszczególnych gatunków na poziomie:
-

160 lat dla dębu jesionu i wiązu,
140 lat dla sosny, modrzewia,
120 lat dla buka, klonu, jaworu,
100 lat dla świerka,
80 lat dla olszy, grabu, brzozy, lipy,
50 lat dla osiki, topoli, wierzby, olszy szarej.,

Podany wiek rębności ma charakter orientacyjny, poniewaŜ w gospodarstwie
specjalnym Lasu Miejskiego uŜytkowanie rębne moŜe wynikać jedynie z potrzeb
hodowlanych i sanitarnych drzewostanu. Nasuwa się spostrzeŜenie, Ŝe wiek rębny
dla poszczególnych gatunków został ustalony na bardzo wysokim poziomie jak na
warunki leśne, jednak mierzony warunkami miejskiego parku jest jeszcze
niesatysfakcjonujący.
Wszystkie lasy połoŜone w granicach administracyjnych Miasta zaliczono do lasów
ochronnych. Stąd podstawowym załoŜeniem gospodarki leśnej jest ochrona
i utrzymanie estetyczno-krajobrazowych walorów lasu, stworzenie najlepszych
warunków rekreacji po pracy, kształtowanie leśnego krajobrazu w róŜnych
warunkach środowiska przyrodniczego.
Według fachowej oceny lasy Olsztyna (ze względu na dominację siedlisk świeŜych)
w pełni kwalifikują się do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych
O zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym lasów moŜna mówić jedynie
w kontekście lasów gminnych i państwowych. Mimo, iŜ zagospodarowanie to jest
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zróŜnicowane posiada wspólną cechę jest zdecydowanie niewystarczające i dość
monotonne. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących
te tereny zdecyduje o dalszych moŜliwościach w tym zakresie.
Obecnie w Lesie Miejskim znajdują się 2 ścieŜki rowerowe, 3 ścieŜki turystyki
pieszej, punkt widokowy, miejsce do zabaw dla dzieci „warownia”, liczne zadaszenia
ze stołami i ławkami oraz leśna ścieŜka dydaktyczna (w Dajtkach za Szkołą
Podstawową nr 18). Obiekty te są w sposób ciągły dewastowane. W ostatnich
2 latach moŜna zauwaŜyć zwiększone zainteresowanie mieszkańców Olsztyna
wypoczynkiem w lesie. MłodzieŜ olsztyńska za zgodą dyrekcji Lasów Miejskich
urządza cykliczne ogólnopolskie zawody rowerowe i zawody „na orientację
w terenie”. Ponadto Las Miejski jest w posiadaniu opracowania dotyczącego
zagospodarowania turystycznego z sugestią urządzenia nowych tras spacerowych,
rowerowych, saneczkowych, dydaktycznych itp. Zasadnicze uporządkowanie tych
zagadnień będzie wynikało z opracowanego
planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nadleśnictwo Olsztyn na terenie swoich lasów urządziło ścieŜkę edukacyjną, która
rozpoczyna się na terenie Miasta i dalej kontynuuje juŜ w gminie Purda. Ponadto
opracowało projekt zagospodarowania 20 hektarowego kompleksu leśnego park
leśno-ekologiczny. Zadanie inwestycyjne określone jako „Olsztyński Leśny Kompleks
Parkowo-Ekologiczny Stumilowy Las” przewidziane były do realizacji do 2006r.
Inwestycja obejmuje obiekty centrum ekologicznego, punkt widokowy, wiaty przy
miejscu na ognisko, ciągi komunikacyjne, zbiornik retencyjny, trawnik rekreacyjny dla
celów piknikowych o pow.1 ha.
Natomiast lasy Nadleśnictwa Kudypy mimo, iŜ połoŜone w atrakcyjnych miejscach
nad jeziorami i o sporej powierzchni nie posiadają Ŝadnej formy zagospodarowania
pod względem turystyczno-rekreacyjnym.
Zieleń miejska
Parki i załoŜenia dworsko – parkowe
Na terenie Olsztyna znajduje się 9 parków i 4 historyczne załoŜenia dworsko –
parkowe.
Miasto posiada równieŜ 35 ogólnodostępnych miejskich zieleńców o ogólnej
powierzchni 3,8 ha, administrowanych obecnie przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów
i Zieleni (samorządowa jednostka organizacyjna).
Tabela 8. Parki miejskie.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa parku
Jakubowo
Podzamcze
Im. Janusza Kusocińskiego I
Im. Janusza Kusocińskiego II
Rataja (dawny cmentarz Ewangelicki)
Jeziorko Czarne
Jar I
Jar II
Kortowski

Powierzchnia
ogólna, ha
9,34
8,52
8,71
8,71
3,17
8,43
2,56
2,93
5,88

Razem powierzchnia

58,25 ha.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.
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Tabela 9. ZałoŜenia dworsko-parkowe.
Pow.
L.p.
Lokalizacja
ogółem
[ha}

1.

2.

3.

4.

GRĄDEK

NAGÓRKI

POZORTY

TRACK

Razem powierzchnia

ok.1,0

5,88

3,5

ok. 5 ha

Czas
powstania

Stan zachowania

XIX w.

Park w granicach zbliŜonych do
historycznych, znacznie zniszczony,
częściowo zabudowany, zachowana
część starodrzewu (np. szpaler
graniczny). Dwór i budynki folwarczne
zachowane w formie historycznej lub
zbliŜonej, w stanie do remontu.

XIX w.

Park zachowany w granicach
historycznych, z czytelną częściowo
kompozycją, z resztką starodrzewu
i licznym, młodym drzewostanem.
Dwór – willa wyremontowany; siedziba
Działu Przyrody Muzeum Warmii
i Mazur. Z folwarku zachowana
wozownia – wyremontowana.
Szczegółowa inwentaryzacja
dendrologiczna opracowana w 1999 r.

XIX w.

Park zachowany w granicach
zbliŜonych do historycznych, z bardzo
cennym, pomnikowym starodrzewiem
i cmentarzykiem rodowym. Brak prac
pielęgnacyjnych. Brak dworu;
gospodarstwo UWM. Folwark
zachowany w formie zbliŜonej do
historycznej, częściowo rozbudowany
i przekształcony.

XVIII/XIX w.

Park o czytelnych historycznych
granicach, znacznie zdewastowany.
W części przy dworze drzewostan
wycięty, w części oddzielonej torami
zachował się cenny starodrzew
i fragmenty cmentarzyka rodowego.
Dwór zachowany w formie
historycznej, w złym stanie
technicznym, mieszkania dla.
pracowników PGR. Folwark
zrujnowany.

15,38 ha

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Cmentarze
Na terenie Gminy Olsztyn znajduje się 12 cmentarzy, spośród których 6 zarządzanych
jest przez Zakład Cmentarzy Komunalnych (zakład budŜetowy). Pozostałe są obiektami
zamkniętymi, zabytkowymi i objętymi ochrona konserwatorską.
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Tabela 10. Cmentarze administrowane przez Zakład Cmentarzy Komunalnych.
Nazwa i lokalizacja
Powierzchnia
Lp.
cmentarza
ogólna, ha
1
Św. Józefa
4,90
2
Św. Jakuba
2,56
3
Wyznaniowy, przy ul. Sielskiej
0,32
4
Wojskowy, ul. Szarych Szeregów
1,39
5
Komunalny, ul. Poprzeczna
18,32
6
Komunalny, Dywity
14,49
Razem powierzchnia
41,98

Numer rejestru
zabytków
3906/88
3905/88
3956/88
3903/88
-

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Tabela 11. Cmentarze zabytkowe.
Nazwa współczesna
Powierzchnia
Lp.
/dawne funkcje
i lokalizacja

Czas
powstania

Stan zachowania
Czynny, zachowany
w historycznych granicach
z licznymi nagrobkami dawnymi
i współczesnymi oraz
starodrzewem
Nieczynny; zachowany układ
przestrzenny w historycznych
granicach ze starodrzewem.
Macewy zlikwidowano ok. 1970
r. Zachowany dom pogrzebowy
Nieczynny; zachowany w
granicach zbliŜonych do hist.
z częściowo zachowanymi
nagrobkami i drzewostanem.
Zaniedbany.
Zachowany w historycznych
granicach z nagrobkami
i cennym starodrzewem.
Częściowo odtworzono dawną
kompozycję.

1.

KATOLICKI ŚW.
W AWRZYŃCA

pow. ok. 1 ha
Gutkowo,
ul. śurawia

2

śYDOWSKI

pow.0,48 ha
ul. Zyndrama
z Maszkowic

1818 r.

3

KOMUNALNY

Las Miejski
(k. Szpitala
Kolejowego)

lata 20-te XX
w.

4

W OJENNY NIEMIECKI Z
I W OJNY ŚWIATOWEJ

pow. ok. 0,5 ha,
Las Miejski, za
ROK

1914 r.

5

W OJENNY ROSYJSKI Z I
W OJNY ŚWIATOWEJ

pow. ok. 0,1 ha,
Las Miejski za
szpitalem
kolejowym

1914 r.

Zachowany w stanie
szczątkowym – tylko głaz
z pamiątkowym napisem

RODOWY

pow. ok. 0,1 ha,
Pozorty,
ul. J. Tuwima

XIX w.

Zachowany teren w granicach
zbliŜonych do historycznych,
zdewastowane nagrobki.
Zachowany pomnikowy
starodrzew dębowy.

6

Razem powierzchnia

k. XIX w.

2,18 ha

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Zieleń w pasach drogowych
Zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego Olsztyna 2006-2020, na
terenie Gminy Olsztyn w 2005 roku znajdowało się 97,41 ha zieleni zlokalizowanej
w pasach drogowych ulic. Aktualną inwentaryzację szaty roślinnej posiadały tereny
o powierzchni 9,12 ha czyli 9,36%, natomiast pozostała powierzchnia (88,29 ha czyli
90,64 %) terenów zieleni zlokalizowanych w pasach drogowych ulic nie posiada
aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej.
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Zieleń miejska, tereny miejskie bez administratora
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008
z perspektywą do 2011 r. stan zieleni osiedlowej oraz terenów gminnych nie
posiadających administratora (rekreacyjnych) przedstawia się następująco:
Tabela 12. Tereny miejskie bez administratora (w zarządzie MZDMiZ).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzielnica
Centrum
Os. Pojezierze
Dz. Przemysłowa
Jaroty
Pieczewo
Likusy
Gutkowo
Zatorze
Dz. Zachód
Dajtki

Powierzchnia ogólna, ha
8,86
10,33
3,26
7,02
1,93
9,34
3,51

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Tabela 13. Zieleń osiedlowa.
Lp.

Administrator
terenów osiedlowych

Pow.
ogólna
zieleni [ha]

1

SM Pojezierze

43,71

2

OSM

28,13

3

Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych

4

SM Jaroty

-

72,23

Z podziałem na Osiedla;

Pow. w [ha]

Pojezierze
Kormoran
Zatorze
Podgrodzie
Tereny zieleni przejęte po
ZBK III (pozostałych danych
brak)
Nagórki
Pieczewo
Jaroty

18,05
25,66
7,35
20,77
4,42
22,12
12,39
37,72

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

3.1.9. Fauna
Przestrzeń zurbanizowana jest trudnym terenem dla bytowania fauny. Olsztyn moŜe
poszczycić się wyjątkową jak na miasto sytuacją - w granicach administracyjnych
posiada duŜą powierzchnię lasów, terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, wód
powierzchniowych. Stanowi to o duŜej atrakcyjności przyrodniczej terenu, powoduje
występowanie duŜej róŜnorodności siedlisk, co sprzyja równieŜ duŜej róŜnorodności
i liczebności organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych.
W Olsztynie występuje wiele gatunków synantropijnych, doskonale radzących sobie
w mieście. Przykładem (oprócz oczywiście wielu szkodników i pasoŜytów) jest
bardzo zauwaŜalna ornitofauna, a spośród niej obecne nawet w centrum miasta
synogarlice tureckie, kawki, sroki, gawrony, wrony.
NajwaŜniejszym obszarem bytowania ptaków i zwierząt w mieście są tereny leśne ze
względu na atrakcyjność i zróŜnicowanie siedlisk, znaczną powierzchnię oraz
połączenie z duŜymi kompleksami leśnymi połoŜonymi poza granicami miasta.
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Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe na obszarze Lasu Miejskiego nie działa Ŝadne koło
łowieckie, zwierzyna łowna z lasów sąsiadujących z olsztyńskimi w sezonie polowań
nierzadko szuka w nim schronienia.
Do większych zwierząt spotykanych w lasach Olsztyna naleŜy: sarna, jeleń
europejski, dzik, z drapieŜników: borsuk, lis, jenot, kuna leśna, tchórz. Dość częsty
jest zając szarak. Ostatnio wykazano na razie nieliczną obecność bobra. Drobne
gryzonie reprezentują m. in. mysz polna, nornica ruda, badylarka, z większych
wymienić moŜna licznie występującą wiewiórkę. Spośród nietoperzy występuje kilka
gatunków z notowanych w kraju. Częste owadoŜerne to: jeŜ europejski, ryjówka
aksamitna i kret.
Wśród występujących tu gadów najliczniejsze są jaszczurki: zwinka, Ŝyworódka
i padalec zwyczajny. Z węŜy obecne są zaskroniec zwyczajny i Ŝmija zygzakowata.
Płazy mają przedstawicieli w takich gatunkach, jak: kumak nizinny, rzekotka
drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona i paskówka, traszka zwyczajna,
i mniej liczna traszka grzebieniasta. Występują równieŜ pospolite gatunki Ŝab
i ropuch jak: Ŝaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara. Jeziora i rzeki
o stosunkowo czystej wodzie stwarzają warunki do występowania bardzo wielu
gatunków ryb.
Szczególnie urozmaicony jest świat ptaków. W latach 1991-1993 przeprowadzone
były badania dotyczące ornitofauny na obszarze miasta. Inwentaryzacja wykazała
obecność 155 gatunków ptaków, w tym:
- 126 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych,
- 11 gatunków nielęgowych, regularnie, corocznie występujących i przebywających
na terenie Miasta,
- 18 gatunków sporadycznie zalatujących w okresie migracji,
- 51 gatunków zimujących.
Wśród gatunków odnotowanych w Olsztynie 12 znajduje się w Czerwonej Księdze
Zwierząt (Głowaciński 1992): nur czarnoszyi, kormoran czarny, gęś gęgawa, gągoł,
bielik, błotniak zboŜowy, orlik krzykliwy, orzełek włochaty, kureczka zielonka,
brodziec leśny. Bielik oraz derkacz są gatunkami zagroŜonymi wyginięciem.
Na terenie Lasu Miejskiego występuje 69 gatunków ptaków (J.J. Nowakowski).
Z tego 5 gatunków było dominantami (zięba, rudzik, pierwiosnek, świstunka, drozd
śpiewak) oraz 14 występowało z udziałem powyŜej 1% (kos, pokrzewka czarnołbista,
piecuszka, mysikrólik, sikora bogatka, strzyŜyk, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra,
sikora sosnówka, pokrzewnica, świergotek drzewny, sójka, gil, kukułka, puszczyk,
lelek, zimorodek, dzięcioł duŜy, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, skowronek borowy,
paszkot, kwiczoł, czyŜyk, grzywacz, siniak, strumieniówka świerszczak,
strumieniówka brzęczka, cierniówka, zniczek, raniuszek, krzyŜówka, gągoł, łyska,
słonka, brodziec leśny. Rzadko występują jastrząb, myszołów, orlik krzykliwy,
pustułka, kruk, krogulec, brodziec samotny, łabędź niemy, słowik szary, trzciniak,
orzechówka i in.
Na przestrzeni lat awifauna miasta ulega róŜnorodnym zmianom. W ciągu ostatnich
ponad 20 lat z terenu miasta wycofują się gatunki nie znajdujące tu właściwych
warunków takie jak: rybitwa czarna, brodziec krwawodzioby, dudek, podróŜniczek,
dzierlatka. Ponad 30 gatunków i zmniejszyło liczebność. Pojawiają się teŜ nowe jak:
głowienka, gągoł, nurogęś, gołąb miejski, kwiczoł.
Utrzymaniu róŜnorodności ptaków na terenie miasta sprzyjają zwarte powierzchnie
zieleni (najkorzystniej 20-10 ha). Nie bez znaczenia jest teŜ wiek drzewostanów –
Olsztyn, 2009
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stabilizacja ornitofauny następuje w przypadku drzewostanów powyŜej 20 lat. Bardzo
cenna jest teŜ obecność zbiorników wodnych, bagien, terenów otwartych oraz
korytarza ekologicznego.

3.1.10. Obszary chronione
PARKI NARODOWE

Na terenie miasta Olsztyn nie występują Parki Narodowe.
PARKI KRAJOBRAZOWE

Na terenie miasta Olsztyn nie występują Parki Krajobrazowe.
ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Na terenie miasta Olsztyn nie występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
REZERWATY PRZYRODY

Na terenie miasta Olsztyn znajdują się dwa rezerwaty przyrody (florystyczne,
torfowiskowe) Redykajny i Mszar, o łącznej powierzchni 12,71ha, połoŜone
w naturalnych załoŜeniach Lasu Miejskiego. Rezerwaty te objęte są ochroną ścisłą,
co ma na celu izolować je od niekorzystnych wpływów otoczenia oraz zabezpieczyć
stabilizację stosunków wodnych.
Ochronę w rezerwatach sprawuje Dyrektor Lasu Miejskiego w Olsztynie w oparciu
o plan ochrony oraz wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie.
Przebywanie na terenie naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody.
Rezerwaty mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych. Zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w planach ochrony rezerwatów ich zwiedzanie naleŜy
odpowiednio ukierunkować. Wskazane jest ograniczenie ilości zwiedzających do
30 - 40 osób rocznie. Uwzględnić trzeba, Ŝe rezerwaty obejmują stosunkowo małe
powierzchnie, a ekosystemy podmokłe są bardzo wraŜliwe na zadeptanie przez ludzi.
Ponadto ze względu na swój charakter (rezerwaty torfowiskowe, florystyczne – roślin
zielnych i krzewinek) są bardzo waŜne dla nauki, a mało interesujące dla laików.
Rezerwat Mszar połoŜony jest w południowo-zachodniej części Lasu Miejskiego
w odległości 150 m w kierunku wschodnim od północnego końca jez. Długiego
Obejmuje powierzchnię 5,35 ha.
Rezerwat ten został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia
8 grudnia 1953 roku celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych
śródleśnego torfowiska z bogatą i charakterystyczną dla tego zespołu przyrodniczego
roślinnością. Jest to rzadki typ torfowiska – torfowisko wysokie kotłowe ponadto
posiada najgłębszy pokład torfu w Polsce. MiąŜszość zakumulowanych osadów
wynosi 18,3 m. Dodatkowo uwzględniając dotychczas prowadzone badania,
długotrwałą ścisłą ochronę od 1907r. oraz bardzo dobry stan zachowania walorów
przyrodniczych, znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest duŜe.
Rezerwat jest połoŜony w obrębie krajowego korytarza ekologicznego ECONET-PL
(13 k – Łyny). Ponadto torfowiska wysokie są w Polsce objęte ochroną na mocy
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz w krajach
Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Siedliskowej.
Rezerwat stanowi niewielkie torfowisko wysokie porośnięte borem bagiennym
(Vaccinio uliginosi-Pinetum) i brzeziną bagienną (zbiorowisko Betula pubescensThelypteris palustris). W południowo-wschodniej części rezerwatu występuje nieduŜy
płat mszaru wysokotorfowiskowego (Sphagnetalia magellanici).
Stwierdzono tu występowanie 4 gatunków grzybów, 40 gatunków porostów, 3 gatunki
wątrobowców, 29 gatunków mchów, 78 gatunków roślin naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków
porostów wymienionych w ”Czerwonej liście” tj. 3 gatunki oznaczone kategorią E:
Calicium trabinellum – pałecznik murszynowy, Chaenotheca stemonea –
trzonecznica proszkowata, Usnea subfloridana – brodaczka kędzierzawa,
7 gatunków oznaczonych kategorią V: Cetraria sepincola – płucnica płotowa,
Chaenotheca trichialis – trzonecznica łuseczkowata, Evernia prunastri – mąkla
tarniowa, Micarea melaena – kruŜynka czarniawa, Platismatia glauca – płucnik
modry, Ramalina farinacea – odnoŜyca mączysta, Vulpicidia pinastri – złotlinka
jaskrawa oraz 9 gatunków objętych ochroną ścisłą. W rezerwacie występuje ponadto
14 gatunków mchów objętych ochroną częściową. Spośród roślin naczyniowych
2 gatunki oznaczone są kategorią V – naraŜony na wyginięcie: Carex limosa –
turzyca bagienna i Dryopteris cristata – narecznica grzebieniasta, 2 gatunki objęte
ochroną ścisłą oraz 5 gatunków objętych ochroną częściową.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać
konieczność ochrony rezerwatu. Teren połoŜony pomiędzy Jeziorem Długim i ulicą
Leśną powinien zachować dotychczasowy leśny charakter, bez wprowadzania
jakichkolwiek nowych elementów infrastruktury technicznej jak drogi leśne
i utwardzane, rowy odwadniające, rurociągi, budowle i budynki.
Rezerwat Redykajny, zajmujący powierzchnię 9,47 ha, połoŜony jest w południowozachodniej części Lasu Miejskiego ok. 400 m na północ od Jez. Długiego. Od
rezerwatu „Mszar” dzieli go odległość ok.1 km.
Jest to typowe torfowisko niskie porośnięte olsem bagiennym i brzeziną bagienną
(zbiorowisko Betula pubescens - Thelypteris palustris z udziałem małego torfowiska
wysokiego porośniętego borem bagiennym (Vaccinio uliginosi-Pinetum). Głębokość
misy torfowiska sięga 15 m.
Na zachód od rezerwatu znajduje się obniŜenie, które obecnie jest mokradłem.
Pomiędzy tym terenem, a torfowiskiem usytuowany jest rów długości ok.200 metrów.
Obecnie jest spłycony i funkcjonuje jedynie przy wysokich stanach wód.
Rezerwat jest dość często penetrowany przez ludzi, turystów i zbieraczy runa
leśnego. Zaśmiecają oni teren w pobliŜu dróg oraz rejony torfowiska wysokiego.
W samym rezerwacie nie ma Ŝadnych elementów infrastruktury technicznej.
ZagroŜenia to nielegalne składowanie śmieci, zaśmiecanie terenu, moŜliwość
przedostawania się z ul. Leśnej zanieczyszczeń jak np. sól uŜywana do usuwania
śniegu.
Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest duŜe. Rezerwat jest połoŜony
w obrębie krajowego korytarza ekologicznego ECONET-PL (13 k – Łyny).Torfowiska
wysokie, olsy i brzeziny bagienne są w Polsce objęte ochroną na mocy
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001. oraz w krajach Unii
Europejskiej na mocy Dyrektywy siedliskowej
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W rezerwacie stwierdzono występowanie 3 gatunków grzybów, 64 gatunków
porostów, 7 gatunków wątrobowców, 43 gatunki mchów, 149 gatunków roślin
naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków
porostów wymienionych w „Czerwonej liście” tj.: 6 gatunków oznaczonych kategorią
E: obrostnica rzęsowata - Anaptychia ciliaris, trzonecznica proszkowata Chaenotheca stemonea, trzonecznica naga - Chaenotheca xyloxena, tarczownica
pogięta - Parmelia submontana, soreniec dachówkowaty - Physconia perisidiosa,
brodaczka kędzierzawa - Usnea subfloridana, 12 gatunków oznaczonych kategorią
V: kropnica pośrednia - Bacidina assulata, kropnica Ŝółtawa - Bacidina rubella,
płucnica płotowa - Cetraria sepincola, trzonecznica łuseczkowata - Chaenotheca
trichialis, mąkla tarniowa - Evernia prunastri, literak właściwy - Graphis scripta,
paznokietnik brunatnawy - Hypocenomyce caradocensis, kruŜynka Nitschkego Micarea nitschkeana, soreniec opylony - Physconia distorta, płucnik modry Platismatia glauca, odnoŜyca mączysta - Ramalina farinacea, brodaczka kępkowa Usnea hirta oraz 12 gatunków porostów objętych ochroną ścisłą.
Ponadto w rezerwacie występuje 19 gatunków mchów objętych ochroną częściową
i jeden gatunek oznaczony kategorią V: Sphagnum fuscum.
Wśród naczyniowych 2 gatunki oznaczone są kategorią V: turzyca strunowa - Carex
chordorrhiza i Ŝłobik koralowy - Corallorhiza trifida, 3 gatunki mają kategorię
R: rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia kruszczyk błotny - Epipactis palustris,
wyblin jednolistny - Malaxis monophyllos, 5 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz
6 gatunków objętych ochroną częściową.
Lokalizacja rezerwatów przyrody na terenie miasta Olsztyn została przedstawiona
na załączniku nr 14.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Na terenie miasta Olsztyn znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Środkowej Łyny. W Rozporządzeniu Nr 160 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Środkowej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz nr 201, poz. 3152) został opisany obszar
oraz zakazy ustanowione na terenie obszaru.
„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny” o powierzchni 15.307,8 ha,
połoŜony w gminach Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo, Gierzwałd;
Stawiguda i Olsztyn.
PoniŜej zostały przedstawione zakazy dotyczące Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Środkowej Łyny z uwagi, iŜ teren obszaru zlokalizowany jest na terenie miasta
Olsztyn.
Na terenie OCHK zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.,
Nr 199, poz. 1227);
3) likwidowania
i
niszczenia
zadrzewień
śródpolnych,
przydroŜnych
i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona
przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej.
Zakazy nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto w sytuacjach i szczególnych przypadkach od poszczególnych zakazów
moŜliwe są odstępstwa i tak:
Zakaz, o którym mowa pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które
mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które
słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Olsztynie.

Olsztyn, 2009

63

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Miasta Olsztyna na lata 2006 -2020.

Zakazy, o których mowa pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia, których dokumentacje zostały zatwierdzone lub
przyjęte przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha
i wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3/rok na podstawie koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia - po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Olsztynie na etapie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin.
Zakaz, o którym mowa w pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub
w równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy
mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
terenów dostępu do wód publicznych - w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji
plaŜ, kąpielisk i przystani, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
Nie dotyczy to ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzonych
projektów planów w stosunku, do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych
planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed
dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
Lokalizację Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny przedstawiono
w załączniku nr 5.
KORYTARZE EKOLOGICZNE

Dolina Łyny pełni funkcję korytarza ekologicznego. Według koncepcji ECONETPOLSKA, dolina Łyny jest korytarzem o znaczeniu krajowym.
Potencjalnymi korytarzami o znaczeniu lokalnym są doliny dopływów Łyny. Tereny
doliny Łyny i - w mniejszym stopniu - doliny jej dopływów spełniają teŜ funkcję
układów wentylacyjnych i retencyjnych wód gruntowych.
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NATURA 2000

NajbliŜszy istniejący obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007
zlokalizowany jest w odległości ok. 5,0 km na południe od granic Miasta. Obszar Natura
2000 został opisany na podstawie Standardowego Formularza Danych zamieszczonego
na stronie Ministerstwa Środowiska. Lokalizację Olsztyna względem obszaru Natura
2000 przedstawiono w załączniku nr 6.
Ponadto w okolicach Olsztyna są projektowane dwa obszary Natura 2000 – obszar
Jonkowo – Warkały i obszar Warmińskie Buczyny. Z danych udostępnionych przez
Ministerstwo Środowiska ww. obszary są poddane pod konsultacje międzyresortowe
(28.08.2009 rok.). Obszar Jonkowo – Warkały zlokalizowany jest na północny - zachód
od granic Olsztyna w odległości ok. 2,5 km natomiast obszar Warmińskie Buczyny
zlokalizowany jest na północ od Olsztyna w odległości ok.5,5 km. Lokalizację Olsztyna
względem projektowanych obszarów Natura 2000 przedstawiono w załączniku nr 7 i 8.
PUSZCZA NAPIWODZKO-RAMUCKA PLB280007
Opis obszaru
Obszar obejmuje znaczną część duŜego kompleksu leśnego (lesistość ok. 75%),
leŜącego na północny wschód od Nidzicy, obejmując fragment powierzchni morenowej
o bardzo urozmaiconej rzeźbie (deniwelacje do 50-70 m, najwyŜsze wzniesienia do 220
m n.p.m.) oraz sandru o łagodniejszej lecz równieŜ pagórkowatej rzeźbie. Występuje
wiele bezodpływowych jeziorek, oczek wodnych i torfowisk. Największą część terenu
odwadnia rzeka Omulew (dopływ Narwi), która słabo wciętą, silnie zatorfioną doliną,
zbierając wody szeregu wpadających do niej rzeczek i strumieni. Południowy skraj
obszaru naleŜy do zlewni rzeki Orzyc. Północną i południowo-zachodnią część terenu
odwadnia Łyna (dopływ Pregoły), która płynie doliną wciętą na 30-40 m w otaczające ją
wzgórza. Na terenie ostoi leŜy ponad 50 jezior, w większości niewielkich. Największe
z nich to: jez. Łańskie (1070 ha), jez. Kośno (552 ha) i jez. Omulew (549 ha). Część
jezior to zbiorniki głębokie i przepływowe, część - płytkie i bezodpływowe. PrzewaŜają
zbiorniki mezo-i eutroficzne, nieliczne są jeziora dystroficzne. W ostoi występują duŜe
powierzchnie torfowisk niskich i przejściowych; torfowiska wysokie występują znacznie
rzadziej. Powierzchnia leśna zajęta jest przede wszystkim przez zbiorowiska borowe,
głównie boru sosnowego świeŜego. Na niŜej połoŜonych terenach występują bory
mieszane, na torfowiskach bór bagienny i sosnowy bór wilgotny. Na najsuchszych
wzniesieniach występuje bór chrobotkowy. Zbiorowiska lasów liściastych to nielicznie
występujące grądy oraz olsy i zarośla łozowe.
Ogólna charakterystyka obszaru
Klasy siedlisk
bagna
grunty orne
lasy iglaste
lasy liściaste
lasy mieszane
lasy w stanie zmian
lotniska
łąki i pastwiska
tereny luźno zabudowane

% pokrycia
1,00 %
7,00 %
64,00 %
4,00 %
6,00 %
0,00 %
0,00 %
7,00 %
0,00 %
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tereny przemysłowe
tereny rolnicze z duŜym udziałem elementów naturalnych
tereny sportowe i wypoczynkowe
zbiorniki wodne
złoŜone systemy upraw i działek
Suma pokrycia siedlisk

0,00 %
3,00 %
0,00 %
6,00 %
2,00 %
100,00 %

Wartość przyrodnicza i znaczenie
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 18.
Występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3,C6)
następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak zboŜowy (PCK),
bocian czarny, cietrzew (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), kraska (PCK),
muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), rybitwa rzeczna, rybołów
(PCK) i trzmielojad; w stosunkowo wysokiej liczebności (C7) występują: bocian biały,
błotniak stawowy, derkacz, Ŝuraw i zimorodek.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2)
Ŝurawia.
ZagroŜenia
ZagroŜenia stanowią presja turystyczno-rekreacyjna, w tym presja osadnicza,
zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności.
Status ochrony
Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Bagno Nadrowskie
(52,0 ha), Dęby Napiwodzkie (37,1 ha), Galwica (95,1 ha), Jezioro Kośno
(1248,8 ha), Jezioro Orłowo Małe (4,0 ha), Koniuszanka I (20,0 ha), Koniuszanka II
(64,5 ha), Las Warmiński (1815,9 ha), Małga (147,1 ha), Sołtysek (10,0 ha), Źródła
Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy (121,0 ha), UŜytek Ekologiczny: Obiekt
Stawowy Tylkowo (192,3 ha).
Ponadto w okolicach Olsztyna są projektowane dwa obszary Natura 2000 – Jonkowo –
Warkały i Warmińskie Buczyny. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo
Środowiska ww. obszary są poddane pod konsultacje międzyresortowe (28.08.2009
rok.).
JONKOWO – WARKAŁY PLH28_13
Opis obszaru
PołoŜone na lokalnym wododziale torfowisko o mieszanym charakterze i genezie,
z dominacją mszarów torfowisk przejściowych i mechowisk torfowisk niskich zasilanych
wodami spływającymi z sąsiedniej morenowej wysoczyzny. Część obiektu zajmuje
jednak uniezaleŜnione od zasilania gruntowego torfowisko wysokie porośnięte
częściowo borem bagiennym. Na duŜej części torfowiska wysokiego była prowadzona
eksploatacja torfu, której ślady w postaci starych, najczęściej zarośniętych juŜ, potorfii
moŜna spotkać w wielu miejscach tego obiektu. Obszar torfowiska wysokiego, który
podlegał eksploatacji torfu został wcześniej osuszony i uległ degradacji. Obecnie nadal
warunki wodne są tam niekorzystne, wierzchnie warstwy torfu ulegają murszeniu,
a dominującym typem roślinności są zbiorowiska zaroślowe i leśne z dominacją brzozy,
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a lokalnie równieŜ łozowiska i olszyny. Na obszarze torfowiska zachowały się dwa
naturalne zbiorniki wodne. Jeden z nich uległ silnemu wypłyceniu i eutrofizacji, co
spowodowało zarośnięcie całego zbiornika przez osokę aloesowatą (Stratiotes aloides).
Drugi ze zbiorników zachował naturalny charakter i został zaklasyfikowany jako jezioro
dystroficzne.
Ogólna charakterystyka obszaru
Klasy siedlisk
Lasy iglaste
Lasy liściaste
Lasy mieszane
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)
Siedliska rolnicze (ogólnie)
Torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód, młaki.
Suma pokrycia siedlisk

% pokrycia
4%
12%
49%
8%
14%
13%
100 %

Wartość przyrodnicza i znaczenie
Pomimo silnej antropopresji torfowisko zachowało wybitne walory przyrodnicze.
Najcenniejsze są nieleśne ekosystemy o charakterze eutroficznych trzęsawisk,
miejscami z zaznaczającym się wpływem alkalicznych wód bogatych w węglan wapnia.
Mniejsze powierzchnie, ale posiadające równieŜ wysokie walory przyrodnicze, zajmują
zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych ze związku Rhynchosporion albae.
W dobrym stanie zachowała się równieŜ część boru bagiennego ze starym
drzewostanem sosnowym, który posiada typowo wykształconą strukturę i skład
florystyczny dla tego typu zbiorowiska roślinnego.
Najcenniejsza flora tego obiektu związana jest z mechowiskami. Występuje tu m. in.
kruszczyk błotny (Epipactis palustris) i turzyca strunowa (Carex chordorrhiza). TakŜe we
florze mchów obiektu oprócz wysokotorfowiskowego torfowca brunatnego (Sphagnum
fuscum) występują gatunki typowo mechowiskowe, takie jak błyszcze włoskowate
(Tomenthypnum nitens) i błotniczek wełnisty (Helodium blandowii).
Na szczególną uwagę zasługują równieŜ walory faunistyczne tego obiektu. Eutroficzny
zbiornik wodny jest środowiskiem, z którym związana jest obecność traszki
grzebieniastej (Triturus cristatus), kumaka nizinnego (Bombina bombina) i zalotki
większej (Leucorrhinia pectoralis). W licznych rowach przebiegających przez torfowisko
bytuje bóbr europejski (Castor fiber). Natomiast na obrzeŜach torfowiska występuje
czerwończyk nieparek (Licaena dispar).
Ze względu na swą duŜą bioróŜnorodność oraz obecność siedlisk przyrodniczych
i gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej jest to nadal, mimo
silnych przekształceń antropogenicznych, bardzo cenny obiekt przyrodniczy.
ZagroŜenia
Głównym zagroŜeniem dla tego obszaru jest drenaŜ wód z torfowiska poprzez nadal
czynne rowy melioracyjne. Konsekwencją zaburzenia warunków wodnych jest sukcesja
brzozy, łozy i olszy na teren otwartych torfowisk przejściowych i mechowisk.
Z odwadnianiem tego terenu związany jest równieŜ proces lądowienia eutroficznego
zbiornika wodnego, na który wkraczają zbiorowiska szuwarowe.
Torfowisko podlega równieŜ silnej antropopresji w związku z lokalizacją w bezpośrednim
jego sąsiedztwie duŜej fermy drobiu, stawów rybnych, intensywnie uŜytkowanych
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pastwisk. Nie bez znaczenia jest równieŜ przebiegająca w pobliŜu linia kolejowa, drogi
oraz zwarta i rozrastająca się zabudowa mieszkalna.
Status ochrony
Brak ochrony obszarowej;
WARMIŃSKIE BUCZYNY PLH28_05
Opis obszaru
Obszar ostoi został wyznaczony w postaci 3 odrębnych enklaw połoŜonych w środkowej
części Pojezierza Olsztyńskiego. Obejmują one fragment ciągu moreny czołowej
powstałej w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego dochodzące do 179 m n.p.m.
oraz obniŜenia, do których naleŜy fragment doliny Łyny i misy jezior. NajniŜej połoŜonym
miejscem jest jezioro Limajno, które znajduje się na wysokości 78m n.p.m. Tak duŜe
deniwelacje oraz pofałdowana rzeźba terenu przyczyniły się do powstania wielu
drobnych potoków, których większość zachowała naturalny charakter. U podnóŜa skarp
dolin tych cieków oraz doliny Łyny w wielu miejscach zaznaczają się słabe zjawiska
źródliskowe o charakterze wysiękowym. Większość terenu pokrywają mezofile lasy
liściaste. Istotny jest tu równieŜ udział wód powierzchniowych, mokradeł oraz
bagiennych lasów olszowych.
Mniejszą powierzchnię zajmują łąki, których większość to śródleśne enklawy. Morenowe
wzgórza obfitują w materiał skalny, który w wielu miejscach widoczny jest na
powierzchni w postaci pojedynczych głazów, kamieni ale równieŜ ich wyraźnych
zgrupowań w postaci głazowisk. Urozmaicona rzeźba terenu, róŜnorodność roślinności
i obecność naturalnych zbiorników wodnych nadają temu obszarowi specyficzne
i wysokie walory krajobrazowe.
Ogólna charakterystyka obszaru
Klasy siedlisk
Lasy iglaste
Lasy liściaste
Lasy mieszane
Siedliska leśne (ogólnie)
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)
Siedliska rolnicze (ogólnie)
Wody śródlądowe (stojące i płynące)
Suma pokrycia siedlisk

% pokrycia
4%
54%
15%
1%
5%
5%
16%
100 %

Wartość przyrodnicza i znaczenie
Głównym walorem przyrodniczym tego terenu są dobrze zachowane starodrzewia lasów
bukowych stanowiące najdalej na wschód wysunięte, zwarte enklawy tego gatunku
w całym zasięgu występowania w Europie. DuŜa część tych drzewostanów ma
charakter naturalny lub została odnowiona na pierwotnym siedlisku i wchodzi w skład
Ŝyznej buczyny pomorskiej (Galio odorati-Fagetum).
Mniejsze powierzchnie, występujące zwykle w kontakcie przestrzennym z poprzednim
zbiorowiskiem, zajmuje na tym terenie kwaśna buczyna pomorska (Luzulo pilosaeFagetum). Obie buczyny kontaktują się i tworzą mozaikowy układ przestrzenny
z grądem subatlantyckim (Stellario-Carpinetum). Bardzo często róŜnice między
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kontaktującymi się fitocenozami Ŝyznej buczyny pomorskiej i grądu subatlantyckiego są
subtelne a ich granice nieostre mające często charakter szerokich ekotonów.
DuŜemu zróŜnicowaniu tych mezofilnych lasów liściastych sprzyja urozmaicona rzeźba
terenu, w tym występowanie głębokich jarów i wąwozów. Obecność na tym terenie duŜej
ilości głazów narzutowych, a nawet głazowisk wykorzystuje wiele epifitycznych
gatunków mchów i porostów.
Starodrzewia lasów liściastych stanowią ostoję 8 gatunków nietoperzy, tym 2 gatunków
(Eptesicus nilssonii, Nyctalus leisleri) znajdujących się w Polskiej Czerowonej Księdze
Zwierząt. W dolinach wolno płynących cieków oraz szerokich obniŜeniach terenowych
dominują bagienne lasy olszowe tworzące niŜowe łęgi jesionowo-olszowe (FraxinoAlnetum) oraz olsy (Ribeso nigri-Alnetum). Rzadziej na tym terenie występuje inne
zbiorowisko leśne z olszą czarną, jakim jest podgórski łęg jesionowy (Carici remotaeFraxinetum), który naleŜy do rzadkich i interesujących składników roślinności Polski
niŜowej. Niestety, większość jego płatów uległo dość silnym przekształceniom.
Istotną powierzchnię ostoi stanowią naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, do których
naleŜą
4
jeziora
przylegające
bezpośrednio
do
kompleksów
leśnych.
W obszarze ostoi znajduje się równieŜ bardzo dobrze zachowany, "dziki" fragment
doliny rzeki Łyny o długości około 4 km. Rzeka na tym odcinku posiada naturalne,
meandrujące koryto, a dno doliny porastają typowo wykształcone szuwary wysokie
(Phragmition) i turzycowiska (Magnocaricion).
Dzięki spowolnionemu przepływowi wody rzeka na tym odcinku co roku w okresie
wiosennym zalewa prawie całe dno doliny. W tym naturalnym fragmencie rzeki
występuje silna populacja bobra (Castor fiber) oraz Ŝeruje tu wydra (Lutra). Torfowiska
wysokie i przejściowe są rzadkie na tym terenie ale dość dobrze zachowane i stanowią
ostoję rzadkich, chronionych i zagroŜonych gatunków roślin. Urozmaiceniem leśnego
krajobrazu są na tym terenie śródleśne enklawy łąk ze związku Calthion będące
środowiskiem czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). W obrębie mezofilnych lasów
liściastych występuje wiele nieduŜych, bezodpływowych zagłębień o charakterze
mokradeł i oczek wodnych, które stanowią sprzyjające miejsce bytowania kumaka
nizinnego (Bombina bombina).
ZagroŜenia
W odniesieniu do głównego przedmiotu ochrony tego terenu, jakim są siedliska Ŝyznej
buczyny pomorskiej [9130-1] i kwaśnej buczyny pomorskiej [9110-1] istnieje realne
zagroŜenie sukcesywnego wycinania w ramach gospodarki leśnej najstarszych
drzewostanów bukowych, które osiągnęły wiek rębności oraz usuwania martwych
drzew. Z prowadzonymi w lasach bukowych rębniami związana jest równieŜ,
zaobserwowana w ostatnich latach, silna ekspansja inwazyjnego neofita – niecierpka
gruczołowatego (Impatiens glandulifera).
Głównym zagroŜeniem dla siedlisk: niŜowego łęgu olszowo-jesionowego [91E0-3],
pogórskiego łęgu jesionowego [91E0-5], olsowych, torfowisk wysokich z roślinnością
torfotwórczą [7110], torfowisk przejściowych i trzęsawisk [7140], a takŜe środowisk Ŝycia
kumaka nizinnego [1188] jest obniŜający się poziom wód gruntowych.
Czynnik hydrologiczny jest równieŜ zagroŜeniem dla wilgotnych łąk, które stanowią
ostoje czerwończyka nieparka [1060]. Ponadto realnym zagroŜeniem dla tych siedlisk
jest równieŜ zaniechanie koszenia runi lub zalesienie tych terenów.
Potencjalnym zagroŜeniem dla naturalnego odcinka rzeki Łyny, który stanowi ostoję
bobra [1337] i wydry [1355], moŜe być budowa w tym miejscu (sprzyjająca konfiguracja
terenu) kolejnej zapory i zbiornika wodnego na Łynie dla potrzeb hydroelektrowni.
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W odniesieniu do walorów krajobrazowych oraz stanu naturalności jezior eutroficznych
[3150] zagroŜeniem jest silna presja do tworzenia zabudowy w sąsiedztwie linii
brzegowej (szczególnie dotyczy to Jeziora Limajno).
Status ochrony
Rezerwat leśny "Kamienna Góra" o pow. 95,52 ha powołany 25.01.1995 roku. Cały
teren rezerwatu został włączony do omawianego obszaru SOOS i stanowi jego
zachodnią część południowej enklawy.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezioro Limajno i okolice" powołany 6.08.2007 roku
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007r. Nr 122, poz. 1696). Około 70% powierzchni zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego pokrywa się z północną enklawą SOOS "Warmińskie
Buczyny".
Obszar Chronionego Krajobrazu "Doliny Środkowej Łyny" o pow. 15307,8 ha. OCHK
obejmuje swym zasięgiem cały obszar północnej i środkowej enklawy SOOS
"Warmińskie Buczyny" (nie obejmuje południowej enklawy).
Korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym (ECONET) obejmujący dolinę rzeki Łyny
w środkowej enklawie SOOS "Warmińskie Buczyny"
PODSUMOWANIE
Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z działaniami, które wymienione
zostały powyŜej jako „zagroŜenia” dla ww.obszarów Natura 2000,
Reasumując naleŜy stwierdzić, iŜ rodzaj i charakter przedmiotowych przedsięwzięć, ich
usytuowanie oraz rodzaj i skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie
ono wpływało na obszary Natura 2000. Analizie nie poddawano projektów, których
oddziaływanie na środowisko zostało omówione w innych dokumentach (Raport,
Prognoza).
POMNIKI PRZYRODY

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w
Olsztynie
(wykaz
pomników
przyrody
zamieszczony
na
stronie
www.olsztyn.rdos.gov.pl) podano wykaz pomników przyrody na terenie miasta Olsztyn
aktualny na 2007 rok.
Tabela 14. Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie miasta Olsztyn.
Lp.

Nr rej.
woj.

1.

381

2.

382

3.

437

4

517

Rodzaj
klon pospolity
dąb szypułkowy
(rozdwojony
sklamrowany w
1983r.)
buk pospolity 6-pienny
f. płacząca,
dąb szypułkowy
f. kolumnowa,
choina kanadyjska
dąb czerwony – 2 pnie
dąb szypułkowy- 13szt.,
klon pospolity -12 szt.,
lipa drobnolistna - 2 szt.

Obwód Wysokość
Data
[cm]
[m]
utworzenia

PołoŜenie

360

26

1984 r.

ul. 1 Maja, przed Bankiem
PKO SA

430

28

1984

skraj lasu przy ul. Radiowej

160-500

15-27

1986

Pozorty, park podworski

260-370
230-280
300, 360

19-26

1989

N-ctwo Las Miejski,
ul.Tuwima od Pozort do
ul. Sikorskiego
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5.

524

aleja dębowo-bukowa

150-270

26

1991

6.

525

buk pospolity

438,342

20,25

1991

7.

1224

głóg jednoszyjkowy

96

-

8.

1225

klon jawor

224

-

2004

9.

1226

224

-

2004

10.

1227

klon jawor

240

-

2004

11.

1228

dąb szypułkowy – 2 szt.

196,171

-

2004

12.

1229

wierzba białaczteropniowa

217,230,
280,300

-

2004

13.

1230

topola biała

600

-

2004

14.

1231

klon zwyczajny

250

-

2004

15.

1232

jałowiec pospolity dwupniowy

44 (obw.
przy
ziemi)

-

2004

16.

1233

jałowiec pospolity szcześciopiowy

77 (obw.
przy
ziemi)

-

2004

17.

1234

topola biała - dwupniowa

260,275

-

2004

klon jawor

2004

Od ul. Tuwima na N od
starego cmentarza- obok
alei-pomnika Nr 517
Kortowo, przy pętli oraz
przy budynku fitopatologii
Uniwersytet WarmińskoMazurski, skarpa przy ul.
Oczapowskiego, Kortowo
Uniwersytet WarmińskoMazurski, na skraju alejki
starodrzewia, między DS. 4
a DS. 6, ul. Kanafojskiego,
Kortowo
Uniwersytet WarmińskoMazurski, w ciągu alejki
starodrzewia w pobliŜu
wejścia do DS. 6, ul.
Kanafojskiego, Kortowo
Uniwersytet WarmińskoMazurski, w ciągu alejki
starodrzewia w pobliŜu
wejścia do DS. 6,
ul. Kanafojskiego, Kortowo
Uniwersytet WarmińskoMazurski, wspólna betonowa
donica w pobliŜu wejścia do
DS. 4
Uniwersytet WarmińskoMazurski, pobliŜu parku
w Kortowie, niedaleko DS. 6
Uniwersytet WarmińskoMazurski, na skraju parku
Kortowskiego w pobliŜu
DS. 9
Uniwersytet WarmińskoMazurski, na skraju trawnika
otoczone dwiema ulicami,
od strony S znajduje się
DS. 2
Uniwersytet WarmińskoMazurski, w pobliŜu DS. 1,
na trawniku przylegającym
do ulicy
Uniwersytet WarmińskoMazurski, w pobliŜu DS. 1,
na trawniku połoŜonym
wyŜej od drogi
i obsadzonym topolą z
dwóch stron
Uniwersytet WarmińskoMazurski, na brzegu jez.
Kortowskiego w pobliŜu
pomostu

Źródło: Strona www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - www.olsztyn.rdos.gov.pl
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3.1.11.

Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków

Na terenie Olsztyna obowiązuje 47 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w sprawie kolejnych 27 planów zostały przyjęte uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów. Mapa Olsztyna z zaznaczonymi
obszarami objętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz
z terenami na, które plany są w trakcie wykonywania wraz z wykazem planów stanowi
załącznik nr 9. Lokalizacja stref ochrony konserwatorskiej na terenie miasta została
przedstawiona na planie miasta (załącznik nr 10).
Wykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz wykaz zabytków
archeologicznych zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyn został zamieszczony w
dziale załączniki (załącznik nr 11).
3.1.12.

Gospodarka wodno - ściekowa

Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym dostawcą wody na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Gminy Olsztyn.
Zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna w wodę pitną realizowane jest z ujęć wód
podziemnych. Na terenie miasta znajduje się 6 ujęć wody wraz ze stacjami jej
uzdatniania:
-

ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody "Zachód" przy ul. śeglarskiej,
ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody "Likusy" przy ul. Krańcowej,
ujęcie "Wadąg" i Stacja Uzdatniania Wody "Karolin" przy ul. Wiosennej
ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody "Kortowo" przy ul. Słonecznej,
ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody "Wschód" przy ul. Lubelskiej,
ujęcie i SUW "Jaroty" przy ul. Pstrowskiego.

Ujmują one wody z warstw czwartorzędowych i w ograniczonym stopniu
z trzeciorzędowych. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia miasta w wodę mają dwa
ujęcia „Karolin” i „Zachód”. Łącznie pokrywają one 79% ogólnego zapotrzebowania „Karolin 51% i Zachód 28%. Trzecie w kolejności ujęcie „Kortowo” pokrywa 9%
zapotrzebowania, a trzy pozostałe (Jaroty, Wschód, Likusy) 12% całkowitej produkcji
wody w mieście.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom w Olsztynie odpowiada wymaganiom stawianym
przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w tym zakresie (Dz. U.
z 2007r., Nr 61, poz. 417). Jakość wody przeznaczonej do konsumpcji monitorowana
jest na etapie ujmowania, produkcji jak i dostawy wody. Oprócz monitoringu
prowadzonego przez PWiK niezaleŜną ocenę jakości wody wykonuje Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Sieć wodociągowa, naleŜąca do PWiK, ma
długość 323,3 km, z tego 50,9 km to sieci magistralne, 222,7 km sieci rozdzielcze
i 49,7 km przyłącza.
Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej w Olsztynie zgodnie z danymi GUS
w 2007 roku wynosiła 236,5 km, w roku tym z sieci wodociągowej korzystało 168 154
mieszkańców Olsztyna.
Oczyszczanie ścieków
System kanalizacji na obszarze Olsztyna ma charakter rozdzielczy. Obecnie ok. 99,7%
mieszkańców Olsztyna korzysta z oczyszczalni ścieków. Dodatkowo włączone są
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dopływy z gmin Barczewo, Dywity i Stawiguda. Łączna długość sytemu kanalizacyjnego
Olsztyna wynosi około 254,4 km. W ramach systemu kanalizacji sanitarnej funkcjonuje
16 przepompowni ścieków i dwa punkty zlewne nieczystości ciekłych. Blisko 100 %
budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej jest podłączonych do sieci kanalizacji
sanitarnej.
Na terenie Miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków „Łyna”. Oczyszczalnia ta
moŜe docelowo przyjąć 71 000 m3/d, zaś średnio dobowo przyjmuje od 35 000 m3/d do
36 000 m3/d.
Gospodarka wodami opadowymi
Głównym odbiornikiem wód opadowych z terenu Olsztyna jest rzeka Łyna, do której
uchodzą kolektory deszczowe lub rowy otwarte, o łącznej długości ok.190 km.
Na terenie Miasta do rzeki Łyny uchodzi ponad 40 kolektorów.
W ramach programu „Gospodarka Wodno-Ściekowa realizowana jest modernizacja
kanalizacji deszczowej. Realizacja programu przebiegać będzie w dwóch etapach,
pierwszy Obecnie trwają prace modernizacyjne na terenie Olsztyna w ramach II fazy
programu: Modernizacja Gospodarki Wodno Ściekowej, które będą zakończone do
końca 2010 roku. Realizacja programu w przyczyni się do znacznego ograniczenia ilości
zanieczyszczeń dopływających wraz z wodami opadowymi do rzeki Łyny.

3.1.13.

Gospodarowanie odpadami

Zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych na
terenie miasta zostały przedstawione w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta
Olsztyna”, przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 17 grudnia 2003 r.
3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Elementem oceny wpływu na środowisko jest rozwaŜanie tzw. „wariantu zerowego”,
czyli określenie jak zmieniałoby się środowisko w przypadku braku realizacji
planowanych zadań. ZałoŜenie, Ŝe brak realizacji załoŜeń Strategii będzie miał charakter
prośrodowiskowy, jest załoŜeniem mylnym, a podejmowane działania mogą przyczynić
się do osiągnięcia korzyści środowiskowych.
Przewiduje się, Ŝe brak realizacji Strategii spowodowałby następujące skutki:
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Tabela 15. Przewidywane skutki braku realizacji celów Strategii.
Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym

Cel taktyczny 1.1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych

CEL STRATEGICZNY I - ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH Z ZACHOWANIEM ŁADU PRZESTRZENNEGO I EKOLOGICZNEGO
− Dalsza degradacja terenów powojskowych i terenów zielonych.
− Niewystarczająca baza mieszkaniowa, wysokie ceny mieszkań.
− Postępujące uboŜenie społeczeństwa i wzrost zachowań. patologicznych (m.in. zaśmiecanie,

dewastacja terenów zielonych, grabieŜ mienia publicznego).
− Utrudniony dostęp do sieci informatycznej i teleinformatycznej mogącej słuŜyć jako cenne źródło

Ludzi

informacji np. na temat środowiska.
− Dalszy wzrost ruchu komunikacyjnego na terenie miasta wpływający zarówno na zdrowie ludzi jak

RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta
i rośliny,
obszary
chronione
Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi
i krajobraz
Klimat

Zabytki

Dobra
materialne

− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.
− Zmniejszenie zagroŜenia wynikającego z wykorzystania

zbiorników wodnych w celu rekreacyjnym.
− Brak dodatkowego zanieczyszczenia powietrza i wody

powstających w wyniku zlokalizowania nowych zakładów.
− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

równieŜ na moŜliwość odpoczynku w mieście (dalszy wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz
wzrost natęŜenia hałasu w mieście).
− Postępujące uboŜenie społeczeństwa i wzrost zachowań patologicznych (m.in. zaśmiecanie,
dewastacja terenów zielonych, grabieŜ mienia publicznego).
− Brak nowych terenów zieleni miejskiej oraz zieleni izolacyjnej stanowiącej miejsce bytowania
zwierząt oraz roślin.
− Zahamowanie inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów
zielonych.
− Wzrost ilości ścieków nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i jezior będący
wynikiem ograniczenia tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska.
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do
likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji (zmiana paliwa na ekologiczne, alternatywne źródła
energii).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany wzrostem ilości samochodów
poruszających się po mieście (brak wprowadzenia dodatkowego transportu zbiorowego oraz
transportu rowerowego).
− Dalsza degradacja i dewastacja terenów powojskowych i zielonych.
− Wzrost nieczystości odprowadzanych bezpośrednio do gleby ograniczenia tempa rozwoju
infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany wzrostem ilości samochodów
poruszających się po mieście (brak wprowadzenia dodatkowego transportu zbiorowego oraz
transportu rowerowego) zwłaszcza w okresie letnim.
− Dalsza degradacja niezagospodarowanych obiektów zabytkowych (kradzieŜe elementów
architektonicznych i wyposaŜenia – np. na terenach powojskowych).
− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych mogących słuŜyć jako zaplecze do tworzenia produktu
turystycznego miasta.
− Dalsza degradacja terenów zabytkowych w centrum niasta co przyczyni się do utraty jego
zabytkowego charakteru.
− Dalsza degradacja terenów powojskowych.
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Cel taktyczny 1. 2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku nasycenia infrastrukturą
odpowiednio do potrzeb osadnictwa wielofunkcyjnego.

Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym
− Dalsza degradacja terenów przewidzianych do rewitalizacji i terenów zielonych.
− Postępujące uboŜenie społeczeństwa i wzrost zachowań. patologicznych (m.in. zaśmiecanie,

dewastacja terenów zielonych, grabieŜ mienia publicznego).
− Brak uporządkowania ruchu na obszarach zwartej zabudowy (brak wprowadzenia stref ruchu

uspokojonego).

Ludzi

− Dalszy wzrost ruchu komunikacyjnego na terenie miasta wpływający zarówno na zdrowie ludzi

jak równieŜ na moŜliwość odpoczynku w mieście (dalszy wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz
wzrost natęŜenia hałasu w mieście).
− Pogłębiający się problem z miejscami parkingowymi na terenie miasta.
− Zmniejszenie atrakcyjności miasta wynikający z braku infrastruktury sportowej oraz turystycznej.
RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta
i rośliny,
obszary
chronione
Wodę

− Postępujące uboŜenie społeczeństwa i wzrost zachowań patologicznych (m.in. zaśmiecanie,

dewastacja terenów zielonych, grabieŜ mienia publicznego).

− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

− Zahamowanie inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów

zielonych.
− Brak inwestycji polegających na zagospodarowaniu i nasyceniu terenami zielonymi obszarów

przemysłowych i składowych.
− Zmniejszenie zagroŜenia wynikającego z wykorzystania

− Wzrost ilości ścieków nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i jezior będący

zbiorników wodnych w celu rekreacyjnym.

wynikiem ograniczenia tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska.
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do

Powietrze

Powierzchnię
ziemi
i krajobraz

likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji (zmiana paliwa na ekologiczne, alternatywne źródła
energii).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany wzrostem ilości samochodów
poruszających się po mieście (m.in. brak wprowadzenia dodatkowego transportu zbiorowego,
transportu rowerowego, oraz systemu parkingów „Parkuj – jedź”).

− Brak dodatkowego zanieczyszczenia powietrza i wody

powstających w wyniku zlokalizowania nowych zakładów.

− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

− Dalsza degradacja i dewastacja terenów.
− Wzrost nieczystości odprowadzanych bezpośrednio do gleby ograniczenia tempa rozwoju

infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna i deszczowa).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany wzrostem ilości samochodów

Klimat

poruszających się po mieście (m.in. brak wprowadzenia dodatkowego transportu zbiorowego oraz
transportu rowerowego, oraz systemu parkingów „Parkuj – jedź”).) zwłaszcza w okresie letnim.
− Dalsza degradacja niezagospodarowanych obiektów zabytkowych (kradzieŜe elementów

architektonicznych i wyposaŜenia).
Zabytki

− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych mogących słuŜyć jako zaplecze do tworzenia produktu

turystycznego miasta.
− Dalsza degradacja terenów zabytkowych w centrum miasta, co przyczyni się do utraty jego

zabytkowego charakteru.
Dobra
materialne

− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych.
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Cel taktyczny 1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne włączanie
przestrzeni historycznej we współczesne procesy rozwojowe.

Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym
− Ograniczenie dostępu mieszkańców miasta jak równieŜ turystów do obiektów o znaczeniu

kulturowym i historycznym.
− Dalsza degradacja terenów oraz obiektów zabytkowych o znaczeniu historycznym, co obniŜy

Ludzi

znacznie zainteresowanie turystów miastem.
− Ograniczenie moŜliwości rozwoju usług i handlu w mieście.
RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta
i rośliny,
obszary
chronione

− Zahamowanie inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów

zielonych.

− Wzrost ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i jezior będący

Wodę

wynikiem ograniczenia tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska.
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do

− Brak dodatkowego zanieczyszczenia powietrza i wody
Powietrze

Powierzchnię
ziemi
i krajobraz

powstających w wyniku lokalizowania nowych zakładów lub
wykorzystywaniem istniejących obiektów w innym celu niŜ
obecnie.
− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji (zmiana paliwa na ekologiczne, alternatywne źródła
energii).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem termomodernizacji budynków
co wiąŜe się z większym zapotrzebowaniem na ciepło.
− Dalsza degradacja i dewastacja obiektów zabytkowych i ich otoczenia..
− Wzrost nieczystości odprowadzanych bezpośrednio do gleby ograniczenia tempa rozwoju

infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna i deszczowa).

− Dalsza degradacja niezagospodarowanych obiektów zabytkowych (kradzieŜe elementów

architektonicznych i wyposaŜenia).
− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych mogących słuŜyć jako zaplecze do tworzenia produktu
Zabytki

turystycznego miasta.
− Dalsza degradacja terenów zabytkowych w centrum miasta, co przyczyni się do utraty jego

zabytkowego charakteru.
− Zahamowanie prac nad opracowywaniem i wdraŜaniem programów ochrony konserwatorskiej dla

obszarów o wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych i urbanistycznych.

Dobra
materialne

− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych.
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Cel taktyczny 1.5. Wzmacnianie
istniejących oraz kreowanie
nowych czynników aktywności
miasta jako centralnego ośrodka
regionu.

Cel taktyczny 1.4. Ochrona i racjonalne kształtowanie
środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym
− Dalsza degradacja terenów zielonych.
− Zaniechanie kreowania nowych funkcji na trenach zielonych, które sprzyjałyby aktywnemu

Ludzi

wypoczynkowi mieszkańców.
− Ograniczenie dostępu mieszkańców do zdobywania wiedzy z zakresu ekologii.
− Zahamowanie inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów

zielonych.

RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta i
rośliny, obszary
chronione

− Brak nowych terenów zieleni miejskiej oraz zieleni izolacyjnej stanowiącej miejsce bytowania

zwierząt oraz roślin.
− Dalsza degradacja zielonych terenów zdegradowanych.
− Brak inwestycji polegających na zagospodarowaniu i nasyceniu terenami zielonymi obszarów

zabudowy mieszkaniowej.
− Zaniechanie ochrony miejsc lęgowych i bytowania zwierząt i ptactwa.
− Zahamowanie prac nad programami zapewniającymi czystość gleby, wody i powietrza oraz

Wodę

monitoringiem stanu środowiska w Olsztynie.
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do
− Brak dodatkowego zanieczyszczenia powietrza i wody

Powietrze

Powierzchnię
ziemi i
krajobraz
Zabytki

powstających w wyniku lokalizowania nowych zakładów lub
wykorzystywaniem istniejących obiektów w innym celu niŜ
obecnie.
− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji (zmiana paliwa na ekologiczne, alternatywne źródła
energii).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem termomodernizacji budynków
co wiąŜe się z większym zapotrzebowaniem na ciepło.
− Zahamowanie prac nad programami zapewniającymi czystość gleby, wody i powietrza oraz
monitoringiem stanu środowiska w Olsztynie.
− Dalsza degradacja i dewastacja terenów zielonych.
− Zahamowanie prac nad programami zapewniającymi czystość gleby, wody i powietrza oraz
monitoringiem stanu środowiska w Olsztynie.
− Dalsza degradacja zabytkowych załoŜeń parkowych oraz załoŜeń zdegradowanych (w tym
równieŜ cmentarzy) nie wpisanych do ewidencji zabytków

− Zahamowanie działań skierowanych na rozwój powiązań międzygminnych wspierających
Ludzi

inicjatywy ponadlokalne.
− Zahamowanie działań skierowanych na rozwój powiązań międzynarodowych Olsztyna.
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Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym

Cel taktyczny 2.1.
Promocja zdrowego stylu
Ŝycia ze wzrostem jakości i
dostępności usług
medycznych.

Ludzi

Cel taktyczny 2.3.
Wzrost poziomu
kształcenia z
uwzględnieniem
oczekiwań rynku pracy.

Ludzi

Cel taktyczny 2.2.
Kształtowanie
warunków dla poprawy
bezpieczeństwa w
mieście.

CEL STRATEGICZNY II - WZROST POZIOMU ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
− Ograniczenie dostępu mieszkańców miasta oraz regionu do wysokiego poziomu usług

medycznych.
− Brak wdraŜania programów promującej zdrowy styl Ŝycia.
− Ograniczenie dostępu dzieci i młodzieŜy do stref rekreacji dziecięcej (boiska, place zabaw,

ścieŜki zdrowia).
− Zaniechanie programów wdraŜających monitoring stanu zdrowia uczniów w szkołach.
− Ograniczenie prac nad działaniami zwiększającymi dostępność do opieki paliatywnej (hospicja)

oraz tworzeniem i rozwojem palcówek specjalistycznej opieki geriatrycznej.

− Brak realizacji inwestycji poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
− Brak realizacji zadań mających na celu wzmocnienia funkcji kulturotwórczych i wychowawczych

szkół.

− Ograniczenie działań zmierzających do kierunków kształcenia zgodnie

z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Ludzi

− Brak inwestycji mających na celu podniesienie minimalnych standardów infrastruktury

dydaktycznej i sportowej w jednostkach oświatowych.
− Ograniczenie dostępu uczniów do Internetu poprzez brak inwestycji polegających na rozwoju

sieci teleinformatycznych.

Olsztyn, 2009

78

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Cel taktyczny 2.6. Tworzenie
warunków do wzrostu
aktywności sportowej i
rekreacyjnej.

Cel taktyczny 2.5.
Niwelowanie zjawiska
wykluczenia
społecznego.

Cel taktyczny 2.4.
Wspieranie rozwoju
róŜnych form aktywności
obywatelskiej – budowanie
kapitału społecznego.

Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym

−
Ludzi

−

Ograniczenie działań mających na celu aktywny udział mieszkańców Olsztyna
w programy i zadania realizowane na terenie miasta.
Ograniczenie oferty szkoleń mających na celu aktywizację osób zagroŜonych bezrobociem oraz
bezrobotnych.

− Ograniczenie oferty szkoleń mających na celu aktywizację osób bezrobotnych.
− Zaniechanie prac nad wzmocnieniem szkolnictwa specjalistycznego i integracyjnego dla dzieci

i młodzieŜy niepełnosprawnej, mające na celu przygotowanie dzieci do Ŝycia w zintegrowanym
społeczeństwie.
− Ograniczenie oferty szkoleń dla osób niepełnosprawnych, które miałyby na celu zwiększenie
potencjału zawodowego.
− Zaniechanie działań polegających na likwidację barier architektonicznych w obiektach
uŜyteczności publicznej.
− Ograniczenie wdraŜania programów mających na celu wychowanie młodzieŜy
w trzeźwości oraz skierowane dzieci i młodzieŜy zagroŜonych narkomanią.

Ludzi

− Zaniechanie projektów polegających na budowie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, co

moŜe wiązać się z obniŜeniem sprawności fizycznej mieszkańców.

Ludzi

− Zaniechanie rozbudowy infrastruktury sportowej OSIR oraz bazy sportów wodnych.
RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta
i rośliny,
obszary
chronione
Wodę
Powierzchnię
ziemi
i krajobraz

− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.
− Zmniejszenie zagroŜenia wynikającego z wykorzystania

zbiorników wodnych w celu rekreacyjnym.
− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.
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Cel taktyczny 2.7. Rozwój budownictwa
mieszkaniowego

Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym
− Niewystarczająca baza mieszkaniowa, wysokie ceny mieszkań.
− Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych.
− Ograniczenie lub całkowite zahamowanie działań polegających na zwiększaniu bazy dla osób

Ludzi

bezdomnych oraz samotnych matek z małymi dziećmi itp.
− Pogłębianie się wykluczenia społecznego ludzi mieszkających w tzw. blokowiskach (zabudowa

wielorodzinna i z wielkiej płyty).
− Pogłębianie się wykluczenia społecznego ludzi mieszkających w kamienicach zabytkowych

i objętych ochroną.
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem działań zmierzających do
Powietrze

Zabytki
Dobra
materialne

Cel taktyczny 2.8. Budowanie toŜsamości
mieszkańców Olsztyna poprzez wzrost
świadomości obywatelskiej, rozwój
kultury, pielęgnowanie tradycji i
dziedzictwa kulturowego.

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

likwidacji lub ograniczenia źródeł emisji (zmiana paliwa na ekologiczne, alternatywne źródła
energii).
− Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem termomodernizacji budynków
co wiąŜe się z większym zapotrzebowaniem na ciepło.
− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych.
− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych oraz budynków z wielkiej płyty i zabudowy

wielorodzinnej. .

− Ograniczenie dostępu mieszkańców i turystów do poszerzania wiedzy z zakresu historii, folkloru,

tradycji i wartości kulturowych Olsztyna.
Ludzi

− Zaniechanie działań polegającego na wspieraniu rodzimych środowisk artystycznych oraz

młodych talentów.
− Zahamowanie rozwoju bazy i zasobów bibliotek miejskich.

Zabytki

Dobra
materialne

− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych i konserwacji zabytków ruchomych.

− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych oraz zabytków ruchomych.

Olsztyn, 2009

80

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.
Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym

Cel taktyczny 3.1.
Efektywne wykorzystanie
potencjału naukowego
Olsztyna dla rozwoju
gospodarczego.

Ludzi

Cel taktyczny 3.2.
Aktywne wspieranie
przedsiębiorczości.

Ludzie

Cel taktyczny 3.3. Kształtowanie
warunków pobudzających rozwój
kooperacji i komplementarności
oraz innowacyjność
przedsiębiorstw.

CEL STRATEGICZNY III - PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MIASTA JAKO OŚRODKA NOWOCZESNEJ I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.

Ludzie

− Ograniczenie rozwoju powiązań międzynarodowych i lokalnych sprzyjających rozwojowi

naukowemu i gospodarczemu.
− Utrudniony dostęp do sieci informatycznej i teleinformatycznej mogącej słuŜyć jako cenne źródło

informacji np. na temat środowiska.

−
−

Ograniczenie działań mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Ograniczenie działań na rzecz promocji i dostępu do szkoleń, usług informacyjnych
i doradczych mających na celu zwiększenie potencjału zawodowego.

Ograniczenie inicjatyw na rzecz rozwoju firm, kooperacji miedzy nimi oraz zastosowania
innowacyjnych technologii.

Olsztyn, 2009

81

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.
Cele strategii
(brak realizacji
celu)

Element
środowiska

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze pozytywnym

Skutki (brak realizacji celu) o charakterze negatywnym
− Zmniejszenie atrakcyjności miasta wynikające z braku infrastruktury sportowej oraz turystycznej.
− Ograniczenie moŜliwości rozwoju fizyczno-ruchowego mieszkańców miasta poprzez zaniechanie

inwestycji zwiększających bazę atrakcji turystycznych i sportowych Olsztyna.

Cel taktyczny 3.4. Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego i historycznego dla rozwoju
gospodarczego w dziedzinie turystyki.

Ludzi
−
RóŜnorodność
biologiczną,
zwierzęta
i rośliny,
obszary
chronione
Wodę
Powierzchnię
ziemi i
krajobraz

wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

− Ograniczenie inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych.
− Zaniechanie prac nad wytyczeniem ścieŜek dydaktycznych co przyczyniłoby się do ograniczenia

ingerencji turystów w środowisko naturalne.

− Zmniejszenie zagroŜenia wynikającego z wykorzystania

− Wzrost ilości ścieków nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i jezior będący

zbiorników wodnych w celu rekreacyjnym.
− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem
wykorzystania walorów przyrodniczych, polegających m.in. na
wkraczaniu ludzi w terenu cenne przyrodniczo.

− Dalsza degradacja i
− Wzrost nieczystości

wynikiem ograniczenia tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska.

dewastacja terenów.
odprowadzanych bezpośrednio do gleby ograniczenia tempa rozwoju

infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
−

Zabytki

Dobra
materialne

Cel taktyczny 3.5.
Tworzenie warunków
i sprzyjającego klimatu dla
wzrostu liczby inwestycji
bezpośrednich.

− Zmniejszenie zagroŜenia wiąŜącego się ze zwiększeniem

Znaczne ograniczenie działań zmierzających do promocji potencjału turystycznego
Olsztyna na arenie międzynarodowej i lokalnej.

Dalsza degradacja niezagospodarowanych obiektów zabytkowych (kradzieŜe
elementów architektonicznych i wyposaŜenia).
− Dalsza degradacja obiektów zabytkowych mogących słuŜyć jako zaplecze do tworzenia
produktu turystycznego miasta.
− Dalsza degradacja terenów zabytkowych w centrum miasta, co przyczyni się do utraty
jego zabytkowego charakteru, oraz degradacja terenów powojskowych.
−

Dalsza degradacja obiektów zabytkowych.

− Zahamowanie działań mających na celu rozwój przedsiębiorstw.
− Utrudniony dostęp do sieci informatycznej i teleinformatycznej mogącej słuŜyć jako źródło
Ludzi

informacji dla przedsiębiorstw i inwestorów.
− Ograniczenie promocji miasta przez Internet.
− Ograniczenie dostępu turystom do informacji
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Przeprowadzona analiza wykazała, iŜ brak realizacji Strategii moŜe mieć zarówno
działania pozytywne jak i negatywne. NaleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę,
iŜ niepodejmowanie działań będzie miało znacznie więcej skutków negatywnych niŜ
pozytywnych. Najbardziej widoczne skutki negatywne mogą wystąpić w sferze
społecznej. Brak realizacji zaplanowanych działań takich jak tworzenie nowych miejsc
pracy, ułatwianie dostępu do podnoszenia kwalifikacji, działania mające na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu moŜe przyczynić się do pogorszenia się
środowiska przyrodniczego. W przypadku społeczeństw uboŜszych moŜna zauwaŜyć
zjawiska antyekologiczne (np. dewastacja terenów zielonych), a brak perspektywy
poprawy warunków Ŝycia moŜe przyczynić się doz zwiększenia zjawisk patologicznych.
Ponadto działania infrastrukturalne przewidziane w Strategii mogą spowodować
negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego objawiające się zanieczyszczeniem
wód (inwestycje związane z kanalizacją oraz wodociągami) i powietrza (nieekologiczny
system ciepłowniczy, niedroŜny układ komunikacyjny, brak termomodernizacji
budynków). Działania zaplanowane w strategii wspierają rozwój rekreacji i turystyki, są
to obszary, w których środowisko stanowi kluczową jak nie najwaŜniejsza rolę w związku
z powyŜszym ich rozwój przyczyni się do zwiększenia nacisku na ochronę środowiska.
W ramach Strategii przewidziane zostały równieŜ duŜe przedsięwzięcia inwestycyjne jak
budowa obwodnicy Olsztyna oraz budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
Wiadomo, Ŝe Olsztyn boryka się z problemami gospodarki odpadami, odpady z Olsztyna
transportowane są na znaczne odległości, co nie jest zgodne z załoŜeniami Planów
Gospodarki Odpadami. Brak realizacji tego działania przyczyni się do spotęgowania
problemów gospodarki odpadami na terenie miasta oraz na terenie gmin ościennych.
Drugi projekt obejmuje budowę obwodnicy Olsztyna. Jest to projekt ingerujący
w środowisko, jednak jego realizacja jest konieczna gdyŜ układ komunikacyjny Olsztyna
jest niedroŜny, a wzrastająca ilość samochodów przyczyni się do pogorszenia tego
zjawiska.
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe korzystnym z punktu widzenia środowiska
przyrodniczego, kulturowego oraz zdrowia ludzi jest doprowadzenie do realizacji celów
zaplanowanych w Strategii. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ tendencje do zagospodarowywania
coraz to nowych terenów, w tym atrakcyjnych przyrodniczo oraz inwestycje wzbudzające
duŜe zainteresowanie społeczne spowodują, iŜ nie da się uniknąć konfliktów, aspektów
róŜnych sfer Ŝycia. NaleŜy jednak opracować takie plany działań, które umoŜliwią rozwój
miasta przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej. Przewiduje się,
iŜ realizacja celów Strategii wraz z uwzględnieniem wskazówek i uwag zamieszczonych
w niniejszej Prognozie doprowadzi do poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
środowiska kulturowego oraz zdrowia mieszkańców miasta.
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4.

ISTNIEJĄCE

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY.

Na terenie objętym Strategią zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Środkowej Łyny, ponadto dolina Łyny spełnia funkcję korytarza
ekologicznego. W ramach Strategii zostały zaplanowane zadania na terenie OChK
oraz korytarza ekologicznego, jednak przy duŜej dbałości o środowisko planowane
działania nie zakłócą funkcji przyrodniczej, jaką pełni ww. Obszar Chronionego
Krajobrazu oraz korytarz ekologiczny.
Na terenie miasta Olsztyn poza Obszarem Chronionego Krajobrazu znajdują się teŜ
inne formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
(opisane w punkcie 3), jednak nie przewiduje się oddziaływania projektów
przewidzianych do realizacji w ramach Strategii na ww. formy ochrony przyrody.
Podczas prac przy tworzeniu Prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego
Programu Rewitalizacji nie napotkano na inne niŜ opisane w punkcie 3 istniejące
problemy ochrony środowiska.
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5.

CELE

OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU:

Ochrona środowiska jest jedną z priorytetowych gałęzi wspólnotowych polityk Unii
Europejskiej. Jej zakres obejmuje wszystkie dziedziny Ŝycia społecznogospodarczego.
Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska ustanowionym przez
Unię Europejską jest Szósty Program Działania na rzecz Środowiska (6th
European Action Plan – EAP). UE przyjęła w 2002 r. Szósty Program Działania na
rzecz Środowiska (EAP), nową strategię środowiskową, która podkreśla istotność
działań na rzecz środowiska w nadchodzących latach. Dokument „Środowisko 2010:
Nasza przyszłość, nasz wybór” określa cztery główne sfery działań:
1. Zmiany klimatyczne – celem działań jest dąŜenie do zmniejszenia efektu
cieplarnianego do poziomu, który nie będzie powodował nienaturalnych
odchyleń w klimacie Ziemi. DąŜy się do wdroŜenia wymagań Protokołu z Kioto,
a zatem do doprowadzenia. W latach 2008-2012 do corocznej redukcji emisji
sześciu gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do roku bazowego (poziom
emisji z 1990 roku). W dłuŜszej perspektywie, do 2020 roku, konieczna jest
dalsza redukcja emisji o 20-40 %. Jako szczególnie istotne wymienia się
m.in.: wspieranie praktyk i technik ekologicznie efektywnych w przemyśle,
wspomaganie małych i średnich przedsięwzięć w modernizacji oraz wspieranie
efektywności energetycznej (ogrzewanie, bieŜąca woda w budynkach).
2. Ochrona przyrody i bioróŜnorodności – działania mają na celu ochronę
i odtwarzanie struktury i funkcjonowania naturalnych ekosystemów
i powstrzymanie utraty bioróŜnorodności zarówno na terenie UE, jak i na całej
Ziemi.
3. Środowisko naturalne i zdrowie – głównym celem jest osiągnięcie takiej
jakości środowiska, aby poziomy zanieczyszczenia (w tym promieniowanie
i hałas) nie wywierały zagroŜenia dla zdrowia ludzi.
4. ZrównowaŜone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka
odpadami – działania mają na celu zapewnienie, Ŝe konsumpcja odnawialnych
i nieodnawialnych zasobów naturalnych nie przekroczy określonych limitów
(pojemności środowiska).
Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska wskazuje równieŜ na konieczność
podejścia strategicznego do problemów ochrony środowiska, poprzez:
udoskonalenie implementacji aktów prawnych, integrację spraw z zakresu ochrony
środowiska do pozostałych polityk wspólnotowych, współpracę z biznesem,
włączanie obywateli w działania na rzecz środowiska oraz uwzględnianie potrzeb
środowiska w planowaniu przestrzennym.
Określone zostały równieŜ narzędzia, których stosowanie powinno przyczynić się do
osiągnięcia postawionych celów:
- instrumenty prawne;
- instrumenty rynkowe - narzędzia ekonomiczne: opłaty, subwencje, kreowanie
rynków oraz instrumenty fiskalne: podatki ekologiczne i ulgi podatkowe;
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- poziome instrumenty wspomagające – np. badania naukowe, edukacja
ekologiczna itp.;
- finansowe instrumenty wspomagające – Fundusze Strukturalne i Fundusz
Spójności, instrument finansowy Wspólnoty na rzecz środowiska LIFE, programy
wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i jej efektywnego wykorzystania
itp.
W celu skutecznego rozwiązania problemów środowiskowych, UE przyjmie takŜe
siedem strategii tematycznych:
1. Zanieczyszczenie powietrza,
2. Zagospodarowanie odpadów i recykling,
3. Ochrona środowiska morskiego,
4. Ochrona gleby,
5. ZrównowaŜone wykorzystanie pestycydów,
6. ZrównowaŜone wykorzystanie zasobów,
7. Środowisko miejskie.
Wszystkie strategie będą oparte na badaniach naukowych, a cele strategii powinny
zostać osiągnięte do roku 2020.
Cele Programu wyznaczono w oparciu o załoŜenie rozdzielenia nacisków między
ochroną środowiska, a wzrostem gospodarczym. Chodzi m.in.: o zasadę
„zanieczyszczający płaci”, zasadę ostroŜności, działania zapobiegawcze oraz zasadę
usuwania zanieczyszczenia u źródła.
Polska polityka środowiskowa jest ściśle związana z polityką Unii Europejskiej.
Wynika to z Traktatu Akcesyjnego oraz innych aktów i uwarunkowań prawnych.
Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie zarządzania środowiskiem
w Polsce jest „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010” opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta
uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski
Nr 33, poz. 433). Obecnie powstała nowa Polityka Ekologiczna Państwa na lata
2009-2012 z perspektywą do 2016 r. W Polityce Ekologicznej Państwa zostały
przedstawione główne kierunki działań, cele średniookresowe jakie naleŜy osiągnąć
do 2016 r., oraz kierunki działań jakie naleŜy podjąć w latach 2009-2012 aby
osiągnąć cele średniookresowe.
PoniŜej podano kierunki działań oraz cele średniookresowe:
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Tabela 16. Kierunki działań oraz cele średniookresowe według Polityki Ekologicznej Państwa.

KIERUNEK DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH:
Główne cele:

Projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą zgodne
z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznej wersji dokumentu.

AKTYWIZACJA RYNKU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Główne cele:

Uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które doprowadziłyby do
rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie
z zasadą zrównowaŜonego rozwoju.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Główne cele:

Przystępowanie firm do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym
systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji objętych systemem.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA:
Główne cele:
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśł globalnie, działaj
lokalnie”, prowadzące do:
− proekologicznych działań konsumenckich,
− prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska,
− organizowania akcji lokalnych słuŜących ochronie środowiska,
− uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska.

ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘP TECHNICZNY
Główne cele:

Zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdroŜeniu ekoinnowacji w przemyśle oraz
w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu
systemu monitoringu środowiska.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU
Główne cele:

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku
i sygnalizującego moŜliwość występowania szkody. W przypadku wystąpienia szkody
w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy.

ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Główne cele:

Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju,
w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
OCHRONA PRZYRODY
Główne cele:

Zachowanie bogatej róŜnorodności biologicznej polskiej przyrody na róŜnych poziomach
organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz
ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz z umoŜliwieniem zrównowaŜonego rozwoju
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z róŜnorodnością biologiczną.

OCHRONA I ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ LASÓW
Główne cele:
Dalsze prace w kierunku racjonalnego uŜytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich
właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactw biologicznych. Oznacza to
rozwijanie idei trwale zrównowaŜonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY
Główne cele:

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
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aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi
oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej.
Naczelnym zadaniem będzie dąŜenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na
cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona
głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Główne cele:

Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolniczych i leśnych, zgodnie z zasadami zrównowaŜonego
rozwoju.
Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogenne.
Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI
Główne cele:

Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. W terminie do
2016 r. jest konieczne:
− doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,
− ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych
i eksploatacji kopalin,
− eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych
złóŜ kopalin w procesie planowania przestrzennego,
− wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których moŜliwa jest sekwestracja
dwutlenku węgla na terenie Polski,
− rozpoznanie geologiczne złóŜ soli kamiennej, wyczerpanie złóŜ ropy i innych struktur
geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz składowania
odpadów, w tym, promieniotwórczych.
− dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz
głównych zbiorników wód podziemnych.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
ŚRODOWISKO A ZDROWIE
Główne cele:

Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi instalacjami w kraju
będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie
środowiska.

JAKOŚĆ POWIETRZA
Główne cele:

DąŜenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch
dyrektyw unijnych. Z dyrektywy LCP wynika, Ŝe emisja z duŜych źródeł energii, o mocy powyŜej
50 MW c, juŜ w 2008 r nie powinna być wyŜsza niŜ 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx.
Limity te dla 2010r. wynoszą 426 tys. ton dla SO2 i 251 tys. ton dla NOx, a dla roku 2012
wynoszą 358 tys. ton dla SO2 i 239 tys. ton dla NOx.
Zakłada się całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez
wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski.

OCHRONA WÓD
Główne cele:
Do końca 2015 roku Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu
w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyŜej 2000 RLM.
Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym równieŜ zachowanie
i przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.

GOSPODARKA ODPADAMI
Główne cele:

Utrzymanie tendencji oddzielenia wytworzonych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju
(mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuŜsze okresy Ŝycia produktów itp.).
Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla
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środowiska.
Zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja.
Sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz
z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na składowisko (obowiązek wynikający
z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 listopada 2008 roku o odpadach
wydobywczych) Dz. U. Nr 138, poz. 865).
Eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zuŜytych baterii i akumulatorów.
Pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaŜ pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
Takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na
składowiska nie trafiało ich więcej niŜ 50% w stosunku do odpadów wytworzonych
w gospodarstwach domowych.

ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Główne cele:

Dokonanie wiarygodnej oceny naraŜenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagroŜenia tam, gdzie jest ono największe.
Zabezpieczenie społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU
Główne cele:

Stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na
rynek, zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH.

Realizacja powyŜszych załoŜeń pośrednio znajduje wyraz w projektach
przewidzianych do realizacji w Strategii Rozwoju Olsztyna.
Projekty realizowane w ramach „Strategii…” mogą pozytywnie wpłynąć np. na jakość
powietrza czy efektywność energetyczną, a takŜe na poprawę walorów
krajobrazowych. NaleŜy zwrócić uwagę iŜ Strategia kładzie duŜy nacisk na ochronę
środowiska jak równieŜ na jego monitoring.
Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ zarówno załoŜenia Strategii jak i poszczególne
projekty są zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa i Unii Europejskiej.
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6.

OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.

Strategia ze względu na ogólność swoich zapisów uniemoŜliwia szczegółowe
określenie obszarów, na których przewiduje się znaczące oddziaływanie. Strategia
nie wykazuje konkretnych lokalizacji w niej ujętych, w związku z czym nie ma
moŜliwości dokonania pełnej analizy oddziaływania tych przedsięwzięć na
środowisko. W ramach Strategii zostały wyodrębnione trzy cele strategiczne
obejmujące swoim zasięgiem bardzo rozległy horyzont zagadnień. W kaŜdym celu
strategicznym zostały wyodrębnione cele taktyczne a w nich działania. Autorzy
opracowania analizie oddziaływania na środowisko poddali priorytetowe typy
projektów przewidziane do realizacji w poszczególnych działaniach.
Analizując projekty przewidziane do realizacji w ramach Strategii uwzględniono
znaczące oddziaływania na środowisko w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne.
Strategia jest dokumentem otwartym podlegającym aktualizacji, w związku projekty
umieszczone w strategii mogą być modyfikowane.
PoniŜej przeprowadzono analizę proponowanych działań na poszczególne
komponenty środowiska (stan obecny został porównany do stanu po zrealizowaniu
zadania), do analizy wpływu planowanych działań wykorzystano metodę macierzy
interakcji.
Objaśnienia do tabeli:
(+) realizacja projektu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(-)
realizacja projektu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(0) realizacja projektu nie wpłynie w sposób zauwaŜalny na analizowane
zagadnienie,
(+/-) realizacja projektu moŜe spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,
(N) brak moŜliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania
i skutków – są one zaleŜne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych
niemoŜliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji,
uwarunkowań.
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Tabela 17. Analiza zadań pod kątem wpływu na komponenty środowiska

Dobra
materialne

Zabytki

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię
ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

CEL STRATEGICZNY I - ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH Z ZACHOWANIEM ŁADU PRZESTRZENNEGO I EKOLOGICZNEGO
Cel taktyczny 1.1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych
Działanie 1.1.1. - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.
Infrastruktura poprawiająca dostępność komunikacyjną i transportową
w skali regionalnej i krajowej oraz zmniejszająca zatłoczenie na drogach.

Nie przeprowadzono analizy oddziaływania projektu ze względu na zbyt duŜe uogólnienie
projektu.
Analiza oddziaływania na środowisko została przeprowadzona na etapie sporządzania
raportu oddziaływania na środowisko.

KATEGORIA A

Obwodnica miasta.
Ekologiczne, podnoszące jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania rozwiązania
w zakresie transportu zbiorowego ludności oraz bezpiecznego transportu
rowerowego.
Zintegrowane systemy i urządzenia sterowania ruchem w układzie drogowym i
parkingowym.
Modernizacja infrastruktury istniejącej i uzbrojenie terenów przewidzianych pod
inwestycje mieszkaniowe, przemysłowo-składowe (sieci i instalacje energii
grzewczej i elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, etc).
Infrastruktura specjalna, wspierająca funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Miejska, informatyczna (szerokopasmowa) sieć szkieletowa, w szczególności
w oparciu o technologię światłowodową i bezprzewodową.
Publiczne strefy dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu
(PIAP-y, Hot-Spoty, dostęp bezprzewodowy Wi-Fi).
Infrastruktura systemu unieszkodliwiania odpadów.
Alternatywne źródła energii (energia odnawialna).
Infrastruktura kongresowo-konferencyjna i targowo – wystawiennicza.

+

0/-

0

0/-

+

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0/-

0/-

0/-

+

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analiza oddziaływania na środowisko została przeprowadzona na etapie sporządzania
raportu oddziaływania na środowisko.
0
0
0
0
0
0
0/+
0
0/+
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
0/+
+
0/0/0
+
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Inicjatywy i projekty pilotaŜowe z zakresu współpracy branŜowej podmiotów
gospodarczych i samorządu lokalnego (turystyka, kultura, rekreacja, transport,
etc).

+

0

0

0

0

0/+

0

0

0

0/+

0

0

0/+

Programy i projekty infrastrukturalne inicjowane przez grupy partnerów
lokalnych, w tym organizacje pozarządowe, realizowane samodzielnie lub
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORIA A

Działanie 1.1.2. Wykorzystanie przestrzennych walorów lokalizacyjnych Olsztyna jako wewnętrznych stymulatorów wzrostu.
Lokalna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0/+

Tworzenie bazy noclegowej klasy turystycznej dla młodzieŜy oraz specjalnej
(campingi, caravaning).

+

N

N

N

0

0

0

0

0

0

0/+

0

0

Udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów
inwestycyjnych dla potrzeb gospodarki turystycznej (wskazanie i uzbrojenie
infrastrukturalne).

+

0/-

0/-

0/-

0/+

0

0

0

0

0

0

0

+

Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim (kultura, gospodarka, turystyka).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Konserwacja istniejących oraz urządzanie i włączanie nowych terenów
zielonych w obszar przestrzeni publicznej.

+

+

+

+

+

0

0

+

0

0

0/+

0

0

Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzek, jezior i Lasu Miejskiego.

+

N

N

N

0

0

0

+

0

N

0

0

0

Modernizacja i adaptacja istniejącej infrastruktury ( w tym kubaturowej) oraz
obszarów zdegradowanych pod potrzeby nowych funkcji.

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
urządzania przestrzeni dla potrzeb wypoczynku, rekreacji i sportu.
Inicjatywy współpracy międzygminnej i ponadlokalnej w zakresie turystycznego
wykorzystania zasobów naturalnych.
Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
urządzania przestrzeni dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstw.

KATEGORIA B

uporządkowania i
usystematyzowanie stosunków
własnościowych oraz
przeznaczenia gruntów na
terenie miasta Olsztyn

KATEGORIA A

Działanie 1.1.3. Efektywne gospodarowanie dostępnymi terenami i pozyskiwanie nowych.
Rozwój systemu ewidencji majątku miasta - gruntów, budynków
i infrastruktury .
Pozyskiwanie gruntów poprzez komunalizację własności skarbu
państwa, wykupy i zamianę.
Porządkowanie stosunków własnościowych na terenie miasta.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów powojskowych i zielonych.

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

+

+

Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego i poszukiwania nowych
funkcji dla terenów rewitalizowanych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analizy skutków ekonomicznych w procesie planowania
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian własnościowych.
Planowa gospodarka
wykupów i sprzedaŜy).

gruntami

(długookresowe

planowanie
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Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Ludzi

Wodę

0

Rośliny

+

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Zwierzęta

Powietrze

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Działanie 1.1.4. Wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego w procesach zagospodarowania przestrzeni Olsztyna.
Tworzenie warunków umoŜliwiających udział wspólnoty mieszkańców
w
określaniu
preferowanego
sposobu
wykorzystania
terenów
w mieście.
Wyodrębnianie i urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających
integracji społecznej.
Instrumenty wsparcia finansowego dla inicjatyw społecznych (grup
mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad i komitetów osiedlowych) na
rzecz zagospodarowania przestrzeni.
Urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji
społecznej i rekreacyjnego wykorzystania czasu wolnego.

Cel taktyczny 1. 2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku nasycenia infrastrukturą odpowiednio do potrzeb osadnictwa
wielofunkcyjnego.

KATEGORIA A

Działanie 1.2.1. Poprawa rozwiązań układu komunikacyjnego i miejsc parkowania w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej.
Obwodnice wewnętrzne.

+

N

N

N

+

+

0

+

+

0

0

0

0

Pasy szybkiego ruchu dla komunikacji zbiorowej.

+

0/-

0

0/-

+

+

0

0

0

0

0

0

0

Strefy ruchu uspokojonego w obszarach zwartej zabudowy.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sieć dróg i miejsc parkowania dla rowerów.

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

Bezkolizyjne przejścia dla pieszych nadziemne i podziemne.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Poprawa stanu technicznego i nawierzchni dróg.

+

0

0

0

+

0/+

0

+

0

0

0

0

0

Miejskie parkingi na obszarach zagęszczonej zabudowy budynkami
mieszkalnymi oraz obiektami uŜyteczności publicznej (zautomatyzowane
parkingi podziemne, spiętrzone).

+

0

0

0

0

+

0

+

+

0

0

0

+

Parkingi „Parkuj – jedź”- w obszarach peryferyjnych oraz w pobliŜu węzłów
przesiadkowych.

+

-

-

-

0

+

0

0

+

0

0

0

0

System sterowania informacją nt. wykorzystania miejsc parkingowych.

+

0

0

0

0

+

0

0

0

N

0

0

0

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
tworzenia infrastruktury komunikacyjnej i miejsc parkingowych

Zakres przewidziany w tym projekcie został omówiony w działaniu 1.2.1 w związku z tym
nie analizowano powtórnie oddziaływania na środowisko.

KATEGORIA A

Działanie 1.2.2. Rozwiązania w zakresie wielomodalnych systemów transportowych oraz rozwoju czystego transportu zbiorowego w mieście.
Powiązanie rozwiązań lokalnego systemu transportu zbiorowego z
oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców okolicznych miejscowości.

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu towarowego (Integracja
systemów transportu, transport wielomodalny, kombinowany, rozwiązania
logistyczne).

0

0

0

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0

Integracja systemu transportu publicznego (włączenie do systemu kolei –
szynobusy, ekologiczne środki transportu publicznego, węzły przesiadkowe,
połączenia lotnicze).

+

0

0

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0
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KATEGORIA B

Dobra
materialne

Zabytki

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię
ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
tworzenia warunków do rozwoju infrastruktury transportu wielomodalnego.
Zakres przewidziany w tym projekcie został omówiony w działaniu 1.2.2 KATEGORIA A
w związku z tym nie analizowano powtórnie oddziaływania na środowisko.

Rozwiązania lokalnych instytucji przewozowych w zakresie rozwoju
alternatywnych form komunikacji zbiorowej.
Wykorzystanie infrastruktury PKP dla potrzeb miejskich i podmiejskich
przewozów zbiorowych ludności oraz systemu transportu kombinowanego.

KATEGORIA A

Działanie 1.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej w osiedlach z istniejącą przewagą funkcji mieszkalnej.
Rozbudowa i tworzenie nowych obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej,
w osiedlach z przewaŜającą funkcją mieszkalną.
Tworzenie warunków i ułatwień do wydzielania lokali uŜytkowych na wynajem
do prowadzenia usługowej i handlowej działalności gospodarczej w obszarach
zabudowy mieszkaniowej.
Adaptacja i zagospodarowanie obiektów i przestrzeni publicznej dla celów
działalności artystycznej i rozrywkowej (miejsca integracji, pokazów, popisów,
imprez) na terenach zabudowy mieszkaniowej.

KATEGORIA B

Odnowa przestrzeni publicznych w śródmiejskich kwartałach miasta i osiedlach.
Tworzenie warunków do lokalizowania usług publicznych (ochrona zdrowia,
sport) na terenach z przewaŜającą funkcją mieszkaniową.
Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie
tworzenia nowych funkcji w osiedlach mieszkaniowych.
Projekty i programy skierowane na urozmaicenie wykorzystania czasu wolnego,
adresowane do dzieci i młodzieŜy.
Systemy wsparcia dla lokalnych (osiedlowych) grup zainteresowań
(hobbystycznych, amatorskich inicjatyw kulturalnych i sportowych).

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.
+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zakres przewidziany w tym projekcie został omówiony w działaniu 1.2.3 KATEGORIA A
w związku z tym nie analizowano powtórnie oddziaływania na środowisko.
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Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

+

+

+

0

+

0

+

0

0

0

0

0

Porządkowanie i modernizacja infrastruktury drogowej na terenach
przemysłowych i składowych.

+

0

0

0

+

0/+

0

+

0

0

0

0

0

Ludzi

Wodę

+

Rośliny

Rehabilitacja i intensyfikacja nasycenia terenami zielonymi obszarów zabudowy
przemysłowej i składowej.

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Zwierzęta

Powietrze

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Działanie 1.2.4. Kształtowanie krajobrazu w przestrzeni publicznej na obszarach przemysłowych i składowych.

System wsparcia dla inicjatyw współpracy ze strony środowisk gospodarczych

Brak oddziaływania na środowisko

Cel taktyczny 1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne włączanie przestrzeni historycznej we współczesne
procesy rozwojowe.

KATEGORIA A

Działanie 1.3.1. Zagospodarowanie i udostępnianie obiektów oraz przestrzeni publicznej w obszarach o szczególnej wartości historycznej i kulturowej.
Kreowanie nowych funkcji dla obiektów o wartości historycznej
i kulturowej.
Rewaloryzacja i odnowa przestrzeni publicznej w historycznych częściach
miasta.

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.

Konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne
historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem.
Opracowanie i realizacja programów ochrony konserwatorskiej dla obszarów
o wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych i urbanistycznych.

+
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną
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Wodę

Powietrze
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Obszary
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naturalne
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Systemy zachęt dla partnerów lokalnych do realizacji nowych funkcji w
obiektach o wartości historycznej i kulturowej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy i inicjatywy organizacji pozarządowych skierowane na oŜywiające
wykorzystanie terenów i obiektów cennych kulturowo.

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Działanie 1.3.2. Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego.
Organizacja i promocja działań rewitalizacyjnych na terenie miasta.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci.

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

Tworzenie oraz rozwój publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Projekty na rzecz kompleksowej konserwacji zabytków ruchomych w obiektach
uŜytkowanych przez instytucje publiczne i podmioty prawa prywatnego.
Modernizacja, rewaloryzacja, renowacja, konserwacja oraz adaptacja
budynków i budowli o znaczeniu historycznym, nadanie im nowych funkcji
uŜytkowych: kulturowych oraz turystycznych.
Poprawa dostępu do obiektów zabytkowych (budowa i modernizacja ciągów
komunikacyjnych: dróg dojazdowych, alei zabytkowych, kładek oraz likwidacja
barier dla niepełnosprawnych).

Projekty zawarte w tych zadaniach zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.

Projekty oraz koncepcje wykorzystania terenów i obiektów podlegających
rewitalizacji.
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Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

0

0

+

0

0

0

0

0

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i
udostępniania obszarów przyrodniczych, obejmujące np. budowę, rozbudowę
lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone
miejsca na obszarach cennych przyrodniczo (szlaki turystyczne, ścieŜki
rowerowe, ścieŜki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe,
wieŜe obserwacyjne, parkingi).

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Rewaloryzacja i przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom zielonym.

+

+

+

+

+

0

0

+

0

0

0

0

0

Kreowanie nowych funkcji (rekreacyjnych, wypoczynkowych) w przestrzeni
publicznej na terenach zielonych.

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Programy współpracy dotyczące urządzania obszarów zieleni w ramach
partnerstwa lokalnego z podmiotami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy współpracy z instytucjami uŜyteczności publicznej i komercyjnymi na
rzecz zagospodarowania terenów zielonych

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Klimat

+

Krajobraz

+

Powietrze

+

Wodę

+

Rośliny

+

Zwierzęta

Konserwacja istniejących oraz urządzanie i włączanie nowych terenów
zielonych w obszar przestrzeni publicznej.

Ludzi

Obszary
chronione

Powierzchnię
ziemi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 1.4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Działanie 1.4.1. Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej miasta.
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Wodę

Rośliny
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Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Działanie 1.4.2. Rewitalizacja zdegradowanych i zagroŜonych degradacją obszarów zielonych w kierunku ich rekreacyjnego i edukacyjnego wykorzystania.
Rekultywacja terenów zdegradowanych ekologicznie.

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

Tworzenie i urządzanie zieleni parkowej na niezagospodarowanych terenach
w obszarach zabudowy mieszkaniowej.

+

+

+

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Tworzenie ścieŜek edukacyjnych w obszarach objętych ochroną.
Restytucja i utrzymanie naturalnych ciągów ekologicznych miasta.

+
0

0
+

0
+

+
+

0
+

0
+

0
+

0
+

0
0

+
+

0
0

0
0

0
0

Konserwacja i odtworzenie zabytkowych załoŜeń parkowych oraz załoŜeń
zdegradowanych, (w tym cmentarzy) nie wpisanych do rejestru zabytków.

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

+

0

Inicjatywy na rzecz nowych form zieleni urządzonej (ogrody botaniczne etc).

+

+

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Projekty renowacji obiektów parkowych i obszarów zieleni znajdujących się we
władaniu instytucji i podmiotów prywatnych.

+

+

+

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

KATEGORIA A

Działanie 1.4.3. Podnoszenie, jakości i monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego.
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej słuŜącej czystości wód.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eliminowanie nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastępowanie ich
nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii.

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Projekty podnoszące efektywność energetyczną w budynkach uŜyteczności
publicznej (projekty termomodernizacyjne).

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów i poddawanie ich recyklingowi.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Monitoring i analizy trendów kształtujących klimat akustyczny w mieście.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Ochrona miejsc lęgowych i bytowania zwierząt i ptactwa.

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy zapewniające czystość gleby, wód i powietrza.

0

+

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

Opracowanie systemu monitorowania stanu środowiska w Olsztynie.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

Edukacja i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Projekty we współpracy środowisk lokalnych (rady osiedlowe, organizacje
pozarządowe, uczniowie szkół) z samorządem na rzecz utrzymania czystości w
Olsztynie.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Cel taktyczny 1.5. Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych czynników aktywności miasta jako centralnego ośrodka regionu.
Działanie 1.5.1. Tworzenie zinstytucjonalizowanych form działalności o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.
Nie przeprowadzono analizy oddziaływania projektu ze względu na zbyt duŜe uogólnienie
projektu.

KATEGORIA A

Aktywne włączenie Olsztyna w funkcjonowanie Euroregionu Bałtyk.
Uczestnictwo miasta w działalności europejskich sieci tematycznych.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizacyjne i infrastrukturalne międzygminne powiązania sieciowe
wspierające aktywną gospodarkę turystyczną.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nowe, lokalne i regionalne instytucje i organizacje inicjujące i świadczące
usługi - produkty turystyczne.
Tworzenie porozumień i związków z innymi gminami w celu podejmowania
wspólnych przedsięwzięć, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie
zarządzania i pozyskiwania środków UE..
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Tworzenie międzygminnych instrumentów wspierania rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o porozumienia zawierane z instytucjami
otoczenia biznesu i bankami.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie instytucji ponadlokalnych w zakresie rozwoju połączeń
komunikacyjnych i transportu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktywizacja współpracy z miastami partnerskimi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie instytucji wsparcia rozwoju przedsiębiorczości o zasięgu
ponadlokalnym

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORI
AB

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Działanie 1.5.2. Inicjowanie instytucjonalnych powiązań międzygminnych na rzecz podziału specjalizacyjnego usług

KATEGORIA A

Rozszerzanie współpracy z istniejącymi instytucjami świadczącymi usługi
komunalne na terenie powiatu i regionu.
Uczestnictwo partnerskie i udział finansowy w międzygminnych
przedsięwzięciach infrastrukturalnych podnoszących rangę gospodarczą
regionu.
Tworzenie (udział w tworzeniu) bazy informacji biznesowej i rynku pracy
obejmującej region.
Tworzenie powiązań międzygminnych na rzecz rozwoju transportu
powietrznego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nie przeprowadzono analizy oddziaływania projektu ze względu na zbyt duŜe uogólnienie
projektu.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGO
RIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie usług specjalistycznych
(opiekuńczych, ochrony zdrowia, etc)

Działanie 1.5.3. Wzmacnianie roli Olsztyna w obszarze potencjalnego oddziaływania aglomeracji w drodze partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami.
Partnerstwo na rzecz budowy obwodnicy Olsztyna.

0

KATEGORIA A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nie przeprowadzono analizy oddziaływania projektu ze względu na zbyt duŜe uogólnienie
projektu.

Wspólne z gminami ościennymi projekty infrastrukturalne.

KATEGOR
IA B

0

Współpraca i koordynacja planowania przestrzennego w obszarze miasta
i gmin ościennych.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komunikacja zbiorowa podmiejska i międzygminna (w obszarze potencjalnego
oddziaływania aglomeracji).

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie warunków organizacyjno-finansowych dla rozwoju innowacyjności
i działalności naukowo-badawczej w skali ponadlokalnej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicjowanie sieciowych powiązań współpracy z organizacjami pozarządowymi
regionu.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Dobra
materialne

0

0

0

0

0

0

Propagowanie stylu Ŝycia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (w tym: budowy boisk,
otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, ścieŜek zdrowia,
itp).

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach
i samorządowych instytucjach sportowych.

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Budowa boisk i osiedlowej infrastruktury sportowej.

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

+

Stały monitoring stanu zdrowia młodzieŜy szkolnej

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skuteczna opieka stomatologiczna w szkołach

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zasoby
naturalne

0

Obszary
chronione

0

Klimat

0

Krajobraz

0

Powietrze

0

Wodę

0

Rośliny

+

Zwierzęta

Inicjowanie programów profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób
cywilizacyjnych.

Ludzi

Zabytki

Powierzchnię
ziemi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

CEL STRATEGICZNY II - WZROST POZIOMU ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO

Cel taktyczny 2.1. Promocja zdrowego stylu Ŝycia ze wzrostem jakości i dostępności usług medycznych.

KATEGORIA A

Działanie 2.1.1. Edukacja i aktywna profilaktyka prozdrowotna mieszkańców.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Wspieranie inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki
zdrowotnej i zdrowego stylu Ŝycia.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akcje informacyjne i uświadamiające promujące zdrowy styl Ŝycia przez
organizacje społeczne i środowiska medyczne.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizacja i inicjowanie programów bezpłatnych badań i porad medycznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozszerzenie moŜliwości z pozalekcyjnego korzystania ze szkolnej
infrastruktury sportowej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORI
AB

KATEGORIA A

Działanie 2.1.2. Podnoszenie standardu infrastruktury oraz wyposaŜenia placówek medycznych i opieki społecznej.
Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu
medycznego oraz wyposaŜenia samorządowych placówek ochrony zdrowia
w celu podniesienia jakości usług medycznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie powstawania zintegrowanych systemów i centrów ratownictwa
(w tym wodnego).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie i rozwój placówek specjalistycznej opieki geriatrycznej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zapewnienie profilaktyki, opieki zdrowotnej i lecznictwa w zakresie chorób
społecznych (gruźlica, AIDS).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy i projekty unowocześniające i wprowadzające nowe usługi
medyczne.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych
internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Tworzenie ośrodków świadczących usługi rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla
osób starszych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie klubów osiedlowych dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk
dysfunkcyjnych i patologicznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizacja opieki i zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin
ubogich.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie hosteli – przystani dla matki z dzieckiem w trudnych sytuacjach
Ŝyciowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie warunków ułatwiających dostępność specjalistycznych usług
medycznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenie dostępności opieki paliatywnej – hospicja.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty organizacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób
przewlekle i nieuleczalnie chorych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizowanie usług opiekuńczych i rehabilitacji dla niepełnosprawnych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Działanie 2.1.3. Rozszerzanie zakresu i dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Programy i
szpitalnych.

projekty na

rzecz tworzenia specjalistycznych

oddziałów
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Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

Rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu w miejscach publicznych – jednolity
system monitorowania bezpieczeństwa miasta.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanych systemów
zarządzania (sterowania) ruchem.

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Środki i urządzenia uspokojenia ruchu.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania o zagroŜeniach.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozbudowa wyposaŜenia technicznego instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa
w mieście (policja, słuŜby sanitarne i ratownicze, straŜ poŜarna, etc.).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty obywatelskie mające na celu zapobieganie przestępczości nieletnich.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy obejmujące współdziałanie instytucji oświatowych i organizacji rodzicielskich
podnoszące bezpieczeństwo w szkołach.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Zwierzęta

Rośliny

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 2.2. Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa w mieście.

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Działanie 2.2.1. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Olsztyn, 2009

107

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Regulaminowe rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i
eliminację zjawisk patologicznych w placówkach oświatowych.
Zintegrowana sieć monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach
oświatowych oraz w obiektach wzmoŜonego ruchu młodzieŜy (parki, dyskoteki,
otoczenie pubów i miejsc rozrywki).
Rozwijanie działań objętych programem „Bezpieczny Olsztyn” (taxi-oko,
stowarzyszenia mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa w osiedlach).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz budowy infrastruktury (adaptacji
pomieszczeń) słuŜącej zajęciom pozalekcyjnym młodzieŜy.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promocja zachowań i inicjatyw społeczności lokalnej na rzecz
współodpowiedzialności za poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
w osiedlach zabudowy jednorodzinnej i obszarów zabudowy
wielomieszkaniowej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Działanie 2.2.2. Wspieranie obywatelskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa.

Działanie 2.2.3. Tworzenie warunków współpracy szkół, specjalistycznych jednostek i rodziców, warunkujących wychowanie dzieci i młodzieŜy do Ŝycia w
społeczeństwie obywatelskim.
KATEGORIA A

Budowanie systemu wzmacniającego kulturotwórczą funkcję szkoły.
Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkół i placówek oświatowych.
Promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozszerzenie opieki psychologicznej w placówkach oświatowych.
Programy edukacyjne dla rodziców.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGOR
IA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców.

Cel taktyczny 2.3.

Wzrost poziomu kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy.

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Działanie 2.3.1. Wyrównywanie poziomu kształcenia w jednostkach oświatowych.
Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podnoszenie poziomu minimalnych standardów infrastruktury dydaktycznej
i sportowej w jednostkach oświatowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WyposaŜenie techniczne dla potrzeb kształcenia zawodowego.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Racjonalizujące przekształcenia własnościowe i strukturalno organizacyjne
w oświacie

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy rozwijające zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Systemy motywacyjne dla nauczycieli w oparciu o wskaźniki jakościowe.
Systemy ocen poziomu zaangaŜowania nauczycieli.
Systemy motywacyjne dla dyrektorów odpowiedzialnych za łączną
(merytoryczną i ekonomiczną) efektywność kierowanych jednostek
oświatowych.
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Zwierzęta

Rośliny
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Klimat

Obszary
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Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Zapewnienie infrastruktury i oprzyrządowania informatycznego dla uczniów.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Standardy wyposaŜenia pracowni przedmiotowych w szkołach.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicjatywy organizacji uczniowskich i rodzicielskich (projekty wspierane
z funduszy UE).

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGOR
IA B

KATEGOR
IA A

Działanie 2.3.2.Rozbudowa oprzyrządowania dydaktycznego i infrastruktury informatycznej.

Działanie 2.3.3. Nowoczesna edukacja i kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni,

KATEGORIA A

Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie idei
partnerstwa lokalnego wśród uczniów i studentów.
Tworzenie i elastyczne wprowadzanie programów odpowiednich do potrzeb
rynku.
Rozwój kształcenia e-learningowego.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy edukacyjne o tematyce przedsiębiorczości dla uczniów i
absolwentów.
Tworzenie warunków powszechności dostępu do Internetu.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Oferta organizacji pozarządowych adresowana do absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i wyŜszych w zakresie kształtowania postaw
przedsiębiorczych.
Systemy finansowego i pozafinansowego wsparcia dla uczniów i studentów
z inicjatywą zainteresowanych przedsiębiorczością i samodzielną działalnością
gospodarczą.

Cel taktyczny 2.4. Wspieranie rozwoju róŜnych form aktywności obywatelskiej – budowanie kapitału społecznego.

KATEGORIA A

Działanie 2.4.1. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej, skuteczności partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.
Formułowanie zasad współpracy, systemów wsparcia instytucjonalnego
i finansowego oraz określanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom
pozarządowym.
Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań
sprzyjających zwiększeniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek
pracy.
Wspieranie programów dotyczących wspólnego diagnozowania lokalnych
problemów, konsultacji społecznych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie działań tworzących płaszczyznę stałej współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się świadczeniem podobnych
usług społecznych lub działających w tej samej sferze problemowej.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia ośrodków doradztwa w
zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE dla organizacji
pozarządowych.
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Wzmocnienie techniczne i organizacyjne wewnętrznych struktur integrujących
działania sektora pozarządowego.

KATEGORIA B

Budowa struktur integrujących działania społecznego sektora pozarządowego
z sektorem gospodarczym (instytucjami samorządu gospodarczego).
Tworzenie i rozwój bazy instytucjonalnej doradztwa i wsparcia finansowego.
Prowadzenie analiz i badań dotyczących funkcjonowania i potrzeb sektora
pozarządowego.
Tworzenie instrumentów i metod w zakresie prowadzonego przez organizacje
pozarządowe przedmiotu działalności.
Budowa i doskonalenie systemu szkolenia liderów i kadr organizacji
pozarządowych.
Inicjatywy działań wspólnych w ramach partnerstwa lokalnego.
Działanie 2.4.2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego

KATEGORIA A

Zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Programy szkoleniowe dla zagroŜonych bezrobociem i bezrobotnych,
pozwalające na uzyskanie poszukiwanych na rynku kwalifikacji.
Współpraca z biznesem na rzecz tworzenia instytucji wsparcia dla
potencjalnych przedsiębiorców.
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Krzewienie idei społeczeństwa informacyjnego poprzez stosowanie inicjatyw
szkoleniowo - edukacyjnych pozwalających na dokształcanie osób objętych
trwałym bezrobociem.
Pobudzanie mieszkańców do kreatywności i własnych inicjatyw w zakresie
samorealizacji i samorozwoju.

Cel taktyczny 2.5. Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
Działanie 2.5.1. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego osób i rodzin ubogich objętych bezrobociem oraz ich integracja ze społeczeństwem.

KATEGORIA A

Tworzenie ośrodków integracji społecznej.
Aktywizacja osób bezrobotnych.
Eliminowanie przejawów wykorzystywania zakłóceń na rynku pracy do
funkcjonowania przedsiębiorstw w „szarej strefie”.

KATEGORIA
B

Inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, m.in. tworzenie
„spółdzielni socjalnych”.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicjatywy „samopomocowe” w ramach klubów bezrobotnych.
Programy aktywizujące i integracyjne organizacji pozarządowych, w tym z
zakresu ekonomii społecznej.
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RóŜnorodność
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEG
ORIA B

KATEGORIA A

Działanie 2.5.2. Likwidacja barier i ograniczeń dla aktywnej samorealizacji osób niepełnosprawnych.
Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej
poprzez wzmocnienie szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Przygotowanie
dzieci do Ŝycia w zintegrowanej społeczności.
Szkolenia zwiększające potencjał zawodowy i moŜliwości uzyskania pracy
przez osoby niepełnosprawne.
Likwidacja barier archiektonicznych w przestrzeni publicznej oraz obiektach
uŜyteczności publicznej (handel, kultura, sport, wypoczynek) dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Programy wsparcia dla zorganizowanych form aktywizacji i integracji środowisk
niepełnosprawnych proponowanych przez organizacje pozarządowe.
Projekty skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.

+

0

0

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.
+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Działanie 2.5.3. Tworzenie warunków do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieŜy ze środowisk dysfunkcyjnych i zagroŜonych patologią.

KATEGORIA A

Programy wspierające wychowanie w trzeźwości adresowane do młodzieŜy.
Programy skierowane do zagroŜonych narkomanią oraz na wyzwolenie się od
uzaleŜnień adresowane do dzieci, młodzieŜy i dorosłych (alkohol, narkotyki,
internet, inne).
Projekty mające na celu integrację społeczną środowisk zagroŜonych patologią
(ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak
narkomania i alkoholizm).
Wspieranie działalności kół zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk
zagroŜonych patologią społeczną.

+
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+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarach aktywnego
funkcjonowania grup subkulturowych i zagroŜonych patologią.
Programy terapeutyczne dla rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi.
Tworzenie ułatwień na drodze do samodzielnego Ŝycia dla osób
opuszczających domy dziecka.
Wsparcie działalności ruchów „AA” oraz programów rehabilitacyjnych dla
dorosłych dzieci alkoholików.

KATEGORIA B

Wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe dla społecznych domów
dziennego pobytu dzieci ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych.
Tworzenie warunków do aktywnego włączania młodzieŜy w budowę
i wykorzystanie infrastruktury uŜytkowej otoczenia oraz kształtowanie postaw
poszanowania i odpowiedzialności za wspólne dobro.
Aktywne włączanie dzieci i młodzieŜy w Ŝycie kulturalne.
Integracja działań róŜnych środowisk (nauczyciele, rodzice, wyspecjalizowane
jednostki zapewniające bezpieczeństwo w mieście, jednostki i placówki opieki
społecznej, organizacje pozarządowe) na rzecz angaŜowania młodzieŜy ze
środowisk zagroŜonych w budowanie wspólnoty i postaw zgodnych
z wartościami akceptowanymi społecznie.
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGORI
AA

Działanie 2.5.4. Przeciwdziałanie przejawom nierównego traktowania wynikającego z róŜnic płci, przynaleŜności do etnicznych grup mniejszościowych oraz
odmienności zachowań w dostępie do rynku pracy i moŜliwości rozwoju osobistego.
Promowanie zachowań oraz postaw mieszkańców i środowisk, sprzyjających
asymilacji i łagodzeniu zjawiska marginalizacji.
Promocja zatrudnienia kobiet.

KATEGOR
IA B

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie inicjatyw organizacji skupiających mniejszości etniczne,
kultywujących własne tradycje i działających na rzecz utrwalania swojej
obecności w krajobrazie kulturowym Olsztyna.

Cel taktyczny 2.6. Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i rekreacyjnej.

KATEGORIA B

KATEGO
RIA A

Działanie 2.6.1. Rozwój osiedlowej i miejskiej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz w miejskich jednostkach oświatowych.
Programy rozwoju kultury fizycznej w jednostkach oświatowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budowa i wyposaŜenie sal gimnastycznych, pływalni i boisk szkolnych.

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej (baseny, lodowiska, sale
gimnastyczne, tory rowerowe, saneczkowe, etc).

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wsparcie dla szkolnych klubów i związków sportowych.
Rozwój systemów umoŜliwiających funkcjonowanie wypoŜyczalni sprzętu
sportowego i rekreacyjnego na zasadach komercyjnych oraz innych,
prowadzonych przez organizacje społeczne i pozarządowe.
Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności w zakresie tworzenia osiedlowych
placów gier, boisk, etc.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

N

N

N

N

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORI
AA

Działanie 2.6.2. Rozwój bazy technicznej i osobowej sportu amatorskiego i wyczynowego.
Współpraca z organizacjami i klubami sportowymi.
Rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR.
Rozbudowa bazy sportów wodnych.

KATEGORIA B

Budowa i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury sportowej.
Konsultacje i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na
działalność sportową.
Wsparcie dla organizacji pozarządowych organizujących imprezy i akcje
propagujące aktywność sportową.

Cel taktyczny 2.7. Rozwój budownictwa mieszkaniowego

KATEGORIA A

Działanie 2.7.1. Zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób najniŜej uposaŜonych
Programowanie rozwoju mieszkalnych zasobów komunalnych.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budowa mieszkań socjalnych (oraz zdefiniowanie standardu mieszkania
socjalnego w warunkach gminy Olsztyn).

+

N

N

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

Nadbudowy – pozyskiwanie nowych mieszkań w posiadanych zasobach.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozbudowa bazy schronisk dla bezdomnych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
skierowanych na obniŜenie kosztów budowy lokali socjalnych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tworzenie bazy lokalowej dla samotnych matek z małymi dziećmi, osób
opuszcza-jących zakłady karne, usamodzielniających się po pobycie w domu
dziecka itp.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach opieki nad
bezdomnymi.
Wsparcie dla organizacji oferujących doraźną pomoc dla potrzebujących
schronienia w trudnych sytuacjach Ŝyciowych i rodzinnych

KATEGORIA A

Działanie 2.7.2. Tworzenie warunków dla rozwoju róŜnych form budownictwa - mieszkaniowego.
Przyśpieszenie procesów opracowywania planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego na obszarach nadających się pod
zabudowę mieszkaniową i kompleksowe przygotowywanie terenów.
Rozwiązania wykorzystujące róŜne formy współpracy z developerami,
spółdzielniami mieszkaniowymi, Towarzystwami Budownictwa Społecznego
i innymi podmiotami oferującymi usługi w zakresie mieszkalnictwa pozwalające
zwiększać potencjał mieszkaniowy.

+

0

0

0

Tworzenie podstaw organizacyjno - proceduralnych dla rozwoju partnerstwa
publiczno prywatnego w zakresie mieszkalnictwa.
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa lokatorskiego.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGOR
IA B

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Współpraca z lokalnymi partnerami rynku mieszkaniowego w zakresie
koncepcji rozwiązywania problemów mieszkaniowych.
Wsparcie dla nowatorskich oraz alternatywnych rozwiązań i form budownictwa
społecznego.

Działanie 2.7.3. Rewitalizacja duŜych obszarów mieszkalnych oraz zagroŜonej degradacją zabudowy mieszkaniowej stanowiącej dziedzictwo historyczne.

KATEGORIA A

Współpraca i wymiana doświadczeń z partnerami europejskimi
w zakresie rewitalizacji obszarów mieszkalnych.
0

Wsparcie organizacyjne i finansowe dla podmiotów i osób podejmujących
działania o charakterze rewitalizacyjnym w obszarach swojego
funkcjonowania.
OŜywienie infrastrukturalne na terenach zabudowy wielorodzinnej
i wielkiej płyty/wielkiego bloku.

KATEGORIA B

Renowacja i konserwacja oraz poprawa estetyki i standardów wyposaŜania
socjalnego w zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską budynkach
mieszkalnych.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.

Aktywizacja współpracy z developerami, spółdzielniami, towarzystwami
budownictwa społecznego, zarządcami wspólnot mieszkaniowych i innymi
podmiotami, na rzecz odnowy i oŜywienia budynków mieszkalnych i ich
otoczenia.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programy i projekty skierowane na organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy na obszarach rewitalizowanych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Dobra
materialne

0

N

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zasoby
naturalne

+

Obszary
chronione

0

Klimat

0

Krajobraz

0

Powietrze

N

Wodę

N

Rośliny

N

Zwierzęta

+

Ludzi

Zabytki

Powierzchnię
ziemi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 2.8. Budowanie toŜsamości mieszkańców Olsztyna poprzez wzrost świadomości obywatelskiej, rozwój kultury,
pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Organizowanie nowych szlaków i tematycznych tras turystycznych
eksponujących kulturowy dorobek minionych epok Olsztyna i jego okolic.
Działania skierowane na
rozwój kulturalny ludzi

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Działanie 2.8.1. Wspieranie rozwoju ośrodków oraz organizacji kultywujących tradycję i kulturę regionalną.

Tworzenie warunków (materialnych i organizacyjnych) ułatwiających
funkcjonowanie zespołów, związków, zrzeszeń i stowarzyszeń, których
celem jest kultywowanie folkloru, tradycji i wartości kulturowych swoich
środowisk.
Upowszechnianie dorobku kulturowego rodzimych środowisk
artystycznych.
Organizowanie i powoływanie do Ŝycia organizacji, klubów, zespołów dla
dorosłych i młodzieŜy zainteresowanych kulturą społeczności swojego
pochodzenia.

KATEGORIA A

Działanie 2.8.2. Tworzenie i unowocześnianie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych
Doskonalenie warunków funkcjonowania bibliotek miejskich (baza lokalowa,
informatyzacja, powiększanie zasobów zbiorów bibliotecznych).
+

0

0

0

0

0

Wzbogacanie oferty instytucji kultury, w szczególności pod kątem
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Ułatwienia lokalowe (w tym powierzchnia wystawiennicza, sale spotkań, sale
prób i widowiskowe) oraz organizacyjne dla osób i organizacji prowadzących
działalność kulturalną i artystyczną .
Zagospodarowanie obszarów i obiektów na terenach rewitalizowanych pod
kątem wykorzystania ich dla funkcji kulturalnych.

Ułatwienia i tworzenie warunków pozwalających na przekazywanie
podmiotom i instytucjom terenów i obiektów do wykorzystania (dzierŜawa,
wynajem, uŜytkowanie wieczyste) w celu prowadzenia działalności
kulturalnej.

Działanie 2.8.3. Promocja rodzimej działalności artystycznej, w tym amatorskiej.

KATEGORIA A

Promocja i upowszechnianie dorobku olsztyńskich pracowni artystycznych
i rzemiosła artystycznego.
Wspieranie amatorskiej i indywidualnej działalności ludowej, artystycznej
i kulturalnej.
Tworzenie warunków do zorganizowanej działalności artystycznej i kulturalnej.
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

KATEGORIA B

Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych
amatorskich środowisk kulturalnych.

wykorzystujących

kreatywność

Działalność klubów, pracowni i kół zainteresowań o profilu kulturalnoartystycznym.
Udział środowisk artystycznych w międzynarodowych wizytach i spotkaniach
okolicznościowych, w kraju i za granicą.

Działanie 2.8.4. Tworzenie rozwiązań systemowych wspierających organizacyjnie i finansowo działalność społeczno-kulturalną.

KATEGORIA A

Inicjowanie powstawania i wspieranie przez samorząd instytucji doradczo
konsultingowych obsługujących i udzielających pomoc organizacjom
pozarządowym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na działalność
społeczną i kulturalną.
Tworzenie funduszy gwarancyjnych i poŜyczkowych dla potrzeb zapewnienia
środków własnych, wymaganych od organizacji pozarządowych przy ubieganiu
się o wsparcie unijne.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ustanawianie stypendiów dla rodzimych młodych talentów (uczniów
i absolwentów olsztyńskich szkół artystycznych).
Inicjatywy współpracy z biznesem na rzecz aktywnego mecenatu kultury
(systemy dotacji prywatnych, stypendiów, dofinansowania imprez, etc).
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Ludzi

RóŜnorodność
biologiczną

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Obszary
chronione

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ
POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Tworzenie warunków do działalności artystycznej młodzieŜy (w ramach osiedli
– kluby, świetlice, miejsca prezentacji i występów, wyposaŜenie).
Wsparcie przy tworzeniu struktury organizacyjnej i infrastruktury „centrum
kultury i środowisk artystycznych”.

Wsparcie dla rozwoju ujawnianych wśród młodzieŜy talentów twórczych.

Tworzenie warunków dla rozwijania umiejętności i moŜliwości wyraŜania
ekspresji twórczej przez osoby w wieku emerytalnym.

KATEGOR
IA B

KATEGORIA A

Działanie 2.8.5. Ochrona i opieka nad zabytkami lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Gminny program ochrony zabytków.

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

+

System ewidencji i konserwacji zabytków ruchomych

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

Wsparcie dla organizacji pozarządowych i wyznaniowych uŜytkujących obiekty
zabytkowe.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0
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Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Obszary chronione

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

CEL STRATEGICZNY III - PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MIASTA JAKO OŚRODKA NOWOCZESNEJ I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Cel taktyczny 3.1. Efektywne wykorzystanie potencjału naukowego Olsztyna dla rozwoju gospodarczego.

KATEGORIA A

KATEGORIA A

Działanie 3.1.1. Wspólne inicjatywy rozwojowe samorządu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Kreowanie, wspólnie z UWM, nowych powiązań międzynarodowych o
charakterze naukowo-gospodarczym.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Współpraca w zakresie tworzenia miejskiej sieci informatycznej.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Współdziałanie na rzecz promocji osiągnięć naukowych i gospodarczych
miasta Olsztyna.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uczestnictwo w tworzeniu i rozbudowie parku technologicznego.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Współorganizacja imprez targowych i wystawienniczych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspólne projekty badawcze UWM i samorządu.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utworzenie elektronicznej infrastruktury lokalnej platformy wymiany wiedzy.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie inwestycji w infrastrukturę badawczą UWM.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olsztyn, 2009

124

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Obszary chronione

Klimat

Krajobraz
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Powietrze
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Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Działanie 3.1.2. Wzmacnianie współpracy pomiędzy sferą badawczo – rozwojową olsztyńskich środowisk naukowych a lokalną gospodarką.

KATEGORIA A

Tworzenie kanałów dostępności opracowań naukowych i wyników badań
przydatnych biznesowi.
Inicjowanie porozumień określających płaszczyzny i sposoby współpracy
oraz wymiany informacji między środowiskiem naukowym, gospodarczym
i samorządowym.
Zainicjowanie powstania, we współpracy z organizacjami biznesowymi
i naukowymi funduszu innowacyjnego.
+

KATEGORIA B

Promocja osiągnięć naukowych lokalnych środowisk naukowych wśród
olsztyńskich przedsiębiorstw.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy i wyposaŜenia
specjalistycznych laboratoriów, centrów zaawansowanych technologii
działających w priorytetowych, z punktu widzenia rozwoju lokalnej
gospodarki, dziedzinach.
Analizowanie rynku pod kątem rodzaju i wielkości zapotrzebowania na usługi
badawcze przedsiębiorców.
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RóŜnorodność
biologiczną

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 3.2. Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
Działanie 3.2.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozpoczynaniu działalności gospodarczej.
Inicjowanie i kreowanie usług podnoszących skłonność i zdolności firm do
inwestowania.

KATEGORIA A

Rozwój aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na
odległość.
Wspieranie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla przyszłych
przedsiębiorców.
Łagodzenie barier instytucjonalnych rozpoczynania działalności
gospodarczej.
+

0

0

0

0

0

0

0

0

Promocja przedsiębiorczości we współpracy władz samorządu terytorialnego
z instytucjami samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych.

KATEGO
RIA B

Promocja dobrych praktyk i umiejętności w procesach tworzenia nowych
przedsiębiorstw.
Wsparcie dla inicjatyw mających na celu pobudzanie ducha
przedsiębiorczości wśród młodzieŜy akademickiej (akademickie centra
informacji i wspierania przedsiębiorczości).

Olsztyn, 2009
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Działanie 3.2.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowniczych.
Projekty promujące dokształcanie i szkolenia dla dorosłych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposaŜenia centrów
doskonałości, centrów kompetencji działających w priorytetowych z punktu
widzenia rozwoju lokalnej gospodarki dziedzinach.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Badania dotyczące lokalnego rynku pracy.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Integracja działań organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku
pracy

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wsparcie organizacyjne i kapitałowe powstających funduszy poręczeń
i poŜyczkowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wspieranie organizacji dystrybuujących dotacje inwestycyjne dla
przedsiębiorstw.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inicjowanie tworzenia instrumentów ułatwiających dostępność do wsparcia
finansowego dla przedsiębiorców.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Działanie 3.2.3. Tworzenie narzędzi finansowego wsparcia przedsiębiorstw.

Olsztyn, 2009
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 3.3. Kształtowanie warunków pobudzających rozwój kooperacji i komplementarności oraz innowacyjność
przedsiębiorstw.

KATEGORIA A

Działanie 3.3.1. Tworzenie zinstytucjonalizowanych form wspierania innowacyjności i współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem w róŜnych
dziedzinach gospodarczych.
Tworzenie i rozwój infrastruktury dla firm innowacyjnych (parki naukowotechnologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).
Tworzenie
warunków
dla
powstawania
i
działalności
centrów
zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.
Tworzenie płaszczyzny współpracy i wsparcia komercyjnych instytucji
doradczych i konsultingowych.

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stymulowanie procesów urynkowienia działań lokalnych ośrodków i
instytutów naukowych.

Działanie 3.3.2. Inicjatywy na rzecz tworzenia powiązań kooperacyjnych w mieście i w obszarze jego oddziaływania.

KATEGORIA A

Tworzenie i wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania,
upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji.
Wspieranie inicjatyw klastrowych.
Wspieranie idei tworzenia lokalnego samorządu gospodarczego jako
jednolitej reprezentacji przedsiębiorców olsztyńskich.

0

0

0

0

0

0

Wypracowanie mechanizmów konsultacji społecznych w sprawach inwestycji
miejskich.
Programy badań identyfikujących problemy i przedmioty zainteresowania
środowisk gospodarczych.

Olsztyn, 2009
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

Cel taktyczny 3.4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego dla rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki.

KATEGORIA A

Działanie 3.4.1. Kreowanie produktów turystycznych miasta dla celów marketingowego wykorzystania.
Tworzenie produktów turystyki biznesowej, sportowej, zdrowotnej, etc.,
wydłuŜających sezon.
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury i obiektów dla potrzeb
róŜnych form turystyki, urządzeń rekreacyjnych i sportowych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym.
Integracja działań na rzecz współpracy lokalnych instytucji i przedsiębiorstw
branŜy turystycznej.
Nawiązywanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie
promocji tematycznych szlaków turystycznych.
Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych i kulturowych
wykorzystujących zasoby lokalne.

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2

Tworzenie infrastruktury noclegowej klasy turystycznej (campingi, pola
namiotowe i caravaningowe).

KATEGO
RIA B

Projektowanie, tworzenie oraz urządzanie obszarów i obiektów słuŜących
rekreacji i sportowi amatorskiemu.
Działalność organizacji pozarządowych w zakresie obsługi ruchu
turystycznego (informacja turystyczna, wypoŜyczalnie sprzętu. etc).

Olsztyn, 2009
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PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA (W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE) NA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA I ASPEKTY ŚRODOWISKA:

KATEGORI
AA

Działanie 3.4.2. Aktywizacja atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki obszarów, poprzez inwestycje o charakterze turystyczno- rekreacyjnym.
Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej
(m.in. szlaki turystyczne, ścieŜki rowerowe, porty i przystanie Ŝeglarskie,
pomosty cumownicze, parkingi, oznakowanie tras i szlaków).
Aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych działań
inwestycyjnych na atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie obszarach miasta.

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2

KATEGORIA A

Działanie 3.4.3. Poprawa stanu i efektywności wykorzystania materialnych śladów dziedzictwa kulturowego.
Promowanie działań na rzecz nadawania nowych, poŜądanych społecznie
funkcji obiektom dziedzictwa kulturowego, takŜe w drodze ich komercjalizacji.
Wspieranie działań rewitalizacyjnych dysponentów obiektów zabytkowych.
Wspieranie instytucji w poszukiwaniu nowych form wykorzystania
zdegradowanych obszarów powojskowych.

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

+

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały opisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.
+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

+

+

Cel taktyczny 3.5. Tworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla wzrostu liczby inwestycji bezpośrednich.

KATEGORIA A

Działanie 3.5.1. Aktywny marketing terytorialny i promocja gospodarcza.
Kreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta wśród turystów i inwestorów.
Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz pozycji miasta w regionie.

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2

Opracowanie strategii marketingowej gminy.

Olsztyn, 2009
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+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wzmocnienie Produktu turystycznego
Regionu

KATEGO
RIA B

KATEGORIA A

Planowane projekty w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna

Budowa systemu informacji marketingowej wyposaŜonej
w interaktywną bazę danych.
Robudowa lokalnych zasobów informacyjnych w Internecie
promujących turystykę i kulturę.
Stworzenie centrum informacji turystycznej i świadczenie usług z tego
zakresu, (w tym komputeryzacja i rozbudowa systemu informacji
turystycznej, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych
rozwiązań).
Promocja produktów turystycznych i kulturowych wykorzystujących
zasoby lokalne.
Wsparcie dla lokalnych organizacji wprowadzających na rynek nowe
olsztyńskie produkty turystyczne.

KATEGORIA A

Działanie 3.5.2. Tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw.
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury słuŜącej świadczeniu usług
informacyjnych dla przedsiębiorstw i inwestorom (np. lokalnych punktów
konsultacyjnych, lokalnych okienek przedsiębiorczości).
Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MSP.
Rozwój interaktywnych usług elektronicznych w administracji (eGoverment).
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje gospodarcze.

Olsztyn, 2009
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0

0

0

0

0

0

0

KATEGORIA A

Działanie 3.5.3. Tworzenie lokalnego systemu zachęt i preferencji dla przedsiębiorczości.
System preferencji podatkowych i stabilizacja stawek opłat lokalnych dla firm
inwestujących.
Podatkowe wsparcie dla firm, których działalność została zakłócona przez
inwestycje miejskie.

+

0

Tworzenie preferencji dla przemysłu i usług o profilu nowoczesnych
i innowacyjnych technologii.

Działanie 3.5.4. Wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych więzi gospodarczych z zagranicą.

KATEGORIA A

Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej.
Wspieranie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw.
Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów
gospodarczych.

+

0

0

0

Rozszerzenie współpracy z miastami partnerskimi w kierunku jej
gospodarczego wykorzystania.

Olsztyn, 2009
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6.1. Cel strategiczny I - rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem ładu
przestrzennego i ekologicznego
6.1.1.
Cel taktyczny 1.1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów
rozwojowych.
6.1.1.1.

6.1.1..1.1

Działanie 1.1.1. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej,
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.
INFRASTRUKTURA

POPRAWIAJĄCA
DOSTĘPNOŚĆ
KOMUNIKACYJNĄ
I
TRANSPORTOWĄ W SKALI REGIONALNEJ I KRAJOWEJ ORAZ ZMNIEJSZAJĄCA
ZATŁOCZENIE NA DROGACH.

Nie przeprowadzono analizy oddziaływania projektu ze względu na zbyt duŜe
uogólnienie projektu.
6.1.1..1.2

OBWODNICA MIASTA.

Obwodnica Olsztyna będzie składała się z dwóch odcinków, odcinka północno –
wschodniego i południowego.
Północno – wschodnia obwodnica Olsztyna zlokalizowana będzie na odcinku od
rejonu miejscowości Dywity (gmina Dywity) do rejonu wsi Wójtowo (gmina
biec
w
całości
nowym
śladem,
Barczewo).
Droga
będzie
a nowo wybudowany odcinek stanowić będzie połączenie drogi krajowej nr 51 w jej
ok. 79+900 kilometrze i drogi krajowej Nr 16 w jej 153+300 kilometrze (węzeł
„Wójtowo”). Droga będzie posiadać parametry o ruchu przyspieszonym, docelowo po
dwa pasy ruchu w kaŜdym kierunku, o prędkości projektowanej 100km/h.
Południowa obwodnica Olsztyna przebiegać będzie przez gminy: Olsztyn, Barczewo,
Purda, Stawiguda i Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińskomazurskie.
Planowane
przedsięwzięcie
polegać
będzie
na
budowie
w znacznej większości nowym śladem, południowej obwodnicy Olsztyna na odcinku
od rejonu wsi Kudypy (na zachód od Olsztyna) do okolic wsi Wójtowo (na wschód od
Olsztyna), realizowanej w ciągu drogi krajowej nr 16. Droga posiadać będzie klasę
GP (głównej ruchu przyspieszonego) i prędkości projektowej 100 km/h.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej drogi o przekroju poprzecznym
dwujezdniowym dwupasowym (docelowo trzypasowym) z utwardzonymi poboczami.
Na północno-wschodni i południowy odcinek obwodnicy zostały wykonany raport
oddziaływania na środowisko na które zostały wydane decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach
PoniŜej przedstawiono projektowaną lokalizację obwodnicy Olsztyna.
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Rysunek 6. Projektowana obwodnica Miasta Olsztyn.

* Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Z uwagi, iŜ na oba odcinki obwodnicy zostały wykonane raporty oddziaływania na
środowisko, w których została przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko
projektowanych obwodnic w niniejszej Prognozie nie była przeprowadzana analiza
wpływu projektów na środowisko.
Na budowę północno – wschodniej obwodnicy Olsztyna została wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzja z 16 lipca 2009
roku znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-024/09/am o środowiskowych uwarunkowaniach.
W niniejszej decyzji zostały wymienione warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciąŜliwości dla terenów sąsiednich. PoniŜej przedstawiono te warunki.
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1. Zorganizować place budowy i ich zaplecza oraz prowadzić drogi techniczne
zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego
powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.
2. Zaplecza techniczne budowy zlokalizować poza:
−
Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (w km. 2+700 –
4+600 i 5 +370 – 6+900), pomnikiem przyrody nr 378 (w km 5+400) i ich
bezpiecznym sąsiedztwem;
−
obszarami bezpośredniego zagroŜenia, dla jakości wody podziemnej zbiornika
nr 213 „Olsztyn” (doliną cieku RoŜnowsko – Spręcowskiego, rejonem ujęcia
komunalnego „Wadąg” oraz ujęcia wody w miejscowości Dągi, doliną rzeki
Pisy w rejonie jej ujścia do jeziora Wadąg oraz doliną Strugi Wójtowskiej);
−
obszarami podmokłymi (od km 1+600 do km 1+800 od km 3+160 do
km 3+530);
−
miejscami skrzyŜowań projektowanej drogi z ciekami powierzchniowymi (od
km 6+790 – dolina rzeki Wadąg, w km 8+520 – ciek płynący do jeziora
Wadąg):
−
bezpośrednim sąsiedztwem terenów zamieszkałych.
3. Zabezpieczyć powierzchnię ziemi poprzez okresowe (do czasu zakończenia
budowy) uszczelnienie miejsc przeznaczonych do obsługi samochodów (m.in.
tankowanie) i maszyn roboczych, magazynowania zbiorników z olejem (pod
zamykaną wiatą), w celu jej zabezpieczenia przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami.
4. Segregować odpady i magazynować w wydzielonym miejscu, w odpowiednich
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
5. Odpady niebezpieczne segregować i przekazywać do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy.
6. Zaplecze budowy wyposaŜyć w sanitariaty, a ścieki socjalno – bytowe
odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość
będzie usuwana przez uprawnione podmioty.
7. Praca budowlana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie
w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00).
8. Ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów, a straty w zieleni uzupełnić
poprzez wprowadzenie nasadzeń dogęszczających, biorąc pod uwagę
uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania związane z architekturą
krajobrazu i ochroną zabytków, jak równieŜ wymogi bezpieczeństwa.
9. Zabezpieczyć za pomocą osłon pnie i korony drzew znajdujących się w rejonie
prac budowlanych, a nieprzewidzianych do wycinki.
10. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia).
11. Wierzchnią warstwę gleby zdjętą z pasa robót odpowiednio zdeponować
i ponownie wykorzystać w trakcie realizacji przedsięwzięcia do urządzenia zieleni.
12. Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich
terenów.
13. Nie powodować zmian lub ograniczeń wielkości przepływów w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmian kierunków i prędkości
przepływów wód.
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14. Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem
masowej migracji płazów (poza okresem od marca do maja, do połowy września
do połowy października).
15. Podczas prac zachować ich etapowość, tak aby nie zamknąć tras wędrówki
zwierząt – np. wygrodzenie trasy powinno być wykonane po ostatecznym
zagospodarowaniu przejść dla zwierząt.
16. NaleŜy wykonać dodatkowe badania geologiczne i hydrogeologiczne wzdłuŜ trasy
dla uszczegółowienia warunków gruntowo-wodnych (szczególnie na odcinkach
newralgicznych – tj. w obszarach zasilania ujęć wody oraz w obszarach o małej
miąŜszości warstw izolujących wody podziemne Głównego Zbiorników Wód
Podziemnych nr 213 „Olsztyn”). Dokładny przebieg trasy naleŜy dostosować do
wyników badań tak, aby zapewniona była jak najlepsza ochrona (izolacja) wód
podziemnych na tych obszarach.
17. Na odcinkach trasy przebiegających na obszarach o małej miąŜszości warstw
izolujących wody podziemne (a na pozostałych odcinkach w przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wód
i gleby) naleŜy stosować urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych
(osadniki zawiesin, separatory substancji ropopochodnych).
18. Na całym odcinku trasy przebiegającym w obszarze zasilania ujęć wody naleŜy
zapewnić.
−
sprawne, szczelne systemy kanalizacyjne o duŜej przepustowości,
wyposaŜone w urządzenia do podczyszczania ścieków (np. osadniki
zawiesin, separatory substancji ropopochodnych)
−
szczelne zbiorniki retencyjne o pojemności zapewniającej odbiór ścieków
w razie zdarzeń losowych skutkującym rozlaniem duŜej ilości substancji
niebezpiecznych (np. kolizja, awaria pojazdów przewoŜących takie
substancje) lub inne rozwiązania chroniące uŜytkowy poziom wodonośny
przed zanieczyszczeniem w takich sytuacjach.
19. Na obszarze zasilania ujęć wody nie moŜna lokalizować obiektów infrastruktury
towarzyszącej obwodnicy, mogących w sytuacji awaryjnej stanowić ryzyko
zanieczyszczenia uŜytkowego poziomu wodonośnego (w szczególności
magazynów i stacji paliw, obiektów związanych z myciem, naprawą i obsługą
pojazdów i parkingów itp.).
20. Rowy przydroŜne słuŜące do odprowadzania ścieków opadowych naleŜy wyłoŜyć
warstwą izolacyjną (ilastą) zabezpieczającą przed infiltracją ścieków w głąb ziemi.
Rowy naleŜy poddawać okresowemu czyszczeniu.
21. W przypadku stwierdzenia wskutek eksploatacji drogi przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku naleŜy zapewnić właściwy klimat
akustyczny poprzez zastosowanie ochronnych ekranów przeciwhałasowych.
W rejonach, dla których w „Raporcie…” prognozuje się przekroczenia
dopuszczalne poziomów hałasu naleŜy w projekcie budowlanym zaprojektować
przestrzeń wzdłuŜ drogi na wykonanie ekranów. W razie konieczności naleŜy
zastosować równieŜ inne rozwiązania (np. w budynkach przeznaczonych na
pobyt ludzi zamontować stolarkę okienną o wysokiej izolacyjności akustycznej).
22. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem naleŜy
prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6.00 – 22.00).
23. W przypadku stwierdzenia wskutek eksploatacji drogi przekroczenia
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu naleŜy zastosować
rozwiązania zapewniające właściwy klimat areosanitarny – np. przez nasadzenie
wzdłuŜ trasy obwodnicy pasów zieleni (drzew i krzewów).
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24. Podczas prac zachować ich etapowość, tak aby nie zamknąć tras wędrówki
zwierząt – np. wygrodzenie trasy powinno być wykonane po ostatecznym
zagospodarowaniu przejść dla zwierząt.
Ponadto w decyzji dotyczącej północno – wschodniej obwodnicy Olsztyna
przedstawiono
wymagania
dotyczące
ochrony
środowiska
konieczne
do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
1. Budowa ekranów akustycznych na terenach podlegających ochronie akustycznej
w następujących lokalizacjach:
−
od km 0+100 do km 0+200, ekran o długości 100m i wysokości 3 m, po obu
stronach drogi,
−
od km 1+400 do km 1+600, ekran o długości 200m i wysokości 3m,
po północno – wschodniej stronie drogi,
−
od km 1+600 do km 1+800, ekran o długości 200m i wysokości 3m,
po północno - wschodniej stronie drogi,
−
od km 3+100 do km 3+300, ekran o długości 200m i wysokości 3 m,
po południowo – zachodniej stronie drogi,
−
od km 5+600 do km 5+850, ekran o długości 250 m i wysokości 4 m,
po południowo – wschodniej stronie drogi,
−
od km 6+250 do km 6+450, ekran o długości 200 m i wysokości 4 m,
po północno - wschodniej stronie drogi,
−
od km 6+150 do km 6+950, ekran o długości 800 m i wysokości 4 m,
po południowo-zachodniej stronie drogi,
−
od km 6+800 do km 7+100, ekran o długości 300 m i wysokości 4 m,
po północno wschodniej stronie drogi.
2. Umieszczenie nadruku w formie poprzecznych pasów w przypadku
zamontowania przezroczystych ekranów.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi za pomocą rowów
trawiastych otwartych. Szczelne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z drogi na odcinkach: od skrzyŜowania z drogą Dywity – RóŜnowo
do skrzyŜowania z drogą Kieźliny – Słupy, od skrzyŜowania z drogą Kieźliny –
Słupy do skrzyŜowania z drogą Olsztyn – Nikielkowo, od skrzyŜowania z drogą
Olsztyn – Nikielkowo do węzła Wójtowo, na terenie mostów oraz wiaduktów.
Wstępne oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do
odbiorników poprzez separatory zawiesiny – osadniki piasku.
4. Budowa obsadzonych zielenią przejść dla zwierząt w następujących
lokalizacjach:
5. Zastosowanie przy przejściu dla płazów betonowych płotów o wysokości 0,5 m,
zabezpieczających przed przedostaniem się płazów na jezdnię i kierujących je do
przejścia.
6. Zastosowanie obustronnych ogrodzeń drogi na całej długości drogi z siatki
metalowej, zabezpieczających przed wtargnięciem zwierząt na drogę. Wysokość
minimalna siatki powinna wynosić 220cm, a na odcinkach przebiegających na
odcinkach przebiegających przez tereny leśne 250cm. Siatka musi być zakopana
pod powierzchnią ziemi na głębokość co najmniej 30 cm, oczka siatki
o zmiennej wielkości, zmniejszające się ku dołowi (do ok. 1 cm.) tak aby
uniemoŜliwić wejście na jezdnię takŜe płazom i gadom.
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Na inwestycję obwodnicy południowej została wydana przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego decyzja z dnia 08.08.2008 r. znak. ŚR.I.6613-141/07/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ww. decyzja nie jest prawomocna i w chwili sporządzania niniejszej dokumentacji
jest w odwołaniu. PoniŜej zostały przedstawione warunki wykorzystania terenu oraz
wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich :
1. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający
oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni,
a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu. Organizować
roboty w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów
budowlanych;
2. Zaplecze budowy naleŜy zlokalizować poza:
−
obszarami zabudowy mieszkaniowej,
−
granicami głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 213 „Olsztyn”.
W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie ww.
GZWP
naleŜy
zastosować
dodatkowe
zabezpieczania
przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (np. uszczelnienie
podłoŜa),
−
dolinami rzeki Łyny i Kanału Szczęsne;
3. Odpady powstające w trakcie budowy naleŜy segregować i składować
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone
w trakcie robót budowlanych naleŜy segregować i oddzielać od odpadów
obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się
unieszkodliwianiem;
4. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy naleŜy odprowadzać do szczelnych
zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliŜszej oczyszczalni;
5. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem naleŜy
prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00);
6. NaleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast
drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
7. Wycinkę drzew oraz roboty budowlane na obszarze Natura 2000 prowadzić poza
okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do dnia 31 sierpnia;
8. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót naleŜy odpowiednio zdeponować i po
zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu;
9. Nie naleŜy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków
i prędkości przepływów wód. Obiekty mostowe muszą być budowane tak, aby
zapewnić ciągłość migracji wzdłuŜ rzeki.
10. Prace niwelacyjne naleŜy prowadzić w miarę moŜliwości w taki sposób, aby
uniknąć odwodnienia pobliskich terenów;
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11. W przypadku wyłączenia z ruchu istniejących dróg lokalnych, inwestor
zobowiązany jest zapewnić moŜliwość okresowej komunikacji (na czas trwających
prac budowlanych) w zakresie istniejącego połączenia drogowego;
12. Na obszarach o przekroju geologicznym niezapewniającym odpowiedniej izolacji
wód podziemnych (w szczególności na terenie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 213 „Olsztyn”) naleŜy zastosować rozwiązania zapobiegające
infiltracji w głąb ziemi ścieków opadowych z drogi – np. poprzez wyłoŜenie rowów
przydroŜnych warstwą ilastą.
Ponadto w decyzji zostały przedstawione wymagania dotyczące ochrony środowiska
konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
1. Budowa ekranów akustycznych:
− od ok. km 16+450 do ok. km 16+950 ekran o wysokości ok.3 m po północnozachodniej stronie drogi,
− od ok. km 21+050 do ok. km 21+450 ekran o wysokości ok. 5 m po zachodniej
stronie drogi,
− od ok. km 25+400 do ok. km 26+500 ekran o wysokości ok. 5 m po północnej
stronie drogi.
2. Ekrany powinny być projektowane z uwzględnieniem wkomponowania ich
w istniejące zagospodarowanie terenu, a w przypadku zastosowania ekranów
przezroczystych naleŜy umieścić na nich sylwetki ptaków drapieŜnych;
3. Odwodnienie drogi stanowić będzie głównie system rowów trawiastych
zbierających i podczyszczających spływy opadowe ze skarp, nasypów i wykopów
korpusu obwodnicy lub za pomocą szczelnych systemów kanalizacyjnych. Zaleca
się, aby przed zrzutem do odbiorników wody opadowe oczyszczane były
w urządzeniach typu osadnik zawiesin lub separator – w przypadku, gdy wody
opadowe ujęte będą w szczelne systemy kanalizacyjne.
4. Odbiornikami oczyszczonych wód opadowych będą:
−
rowy melioracyjne w km: 1+297-1+854, 1+545-1+745, 1+368-2+404, 1+9642+956, 4+265-4+857, 5+332-7+412, 10+406-10+792, 10+802-10+939,
12+759-12+783, 13+449-13+539, 13+539-13+642, 16+383-16+583, 18+25019+137, 19+579-19+780, 21+174-21+221, 23+541-23+805, 24+086-24+190,
24+911-25+052, 24+926-25+164, 25+563-25+819, 25+878-26+136, 27+24227+252,
− zbiorniki infiltracyjne w km: 8+610-9+594, 16+622-17+851
− rzeka Łyna w km 11+754 -12+168,
− kanał Szczęsne w km: 19+029-19+527, 21+109-22+052,
5. Ponadto, jeŜeli organ właściwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego ustali, Ŝe
odprowadzanie ścieków nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wód,
odbiornikami oczyszczonych wód opadowych mogą być:
−
jezioro Wulpińskie w km 6+281 - 8+945 ,
−
jezioro Bartąg w km 12+715 -13+318,
−
jezioro Klebarskie w km 13+325 - 13+787,
−
jezioro Linowskie w km 17+567 -17+767,
−
jezioro Skanda w km 19+356 - 20+305,
−
jezioro Track w km 22+605 - 22+805,
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6. Budowę przejść dla zwierząt duŜych:
− od km 11+680 do km 11+850 – przejście dolne pod estakadą drogową
o szerokości ponad 100 m i wysokości min. 5 m od gruntu. Brzegi rzeki Łyny
i teren pod estakadą naleŜy zachować w formie naturalnej, bez betonowych
umocnień i utwardzania brzegów,
− od km 21+900 do km 22+500 – przejście dolne pod estakadą drogową
o szerokości ponad 100 m o wysokości min. 5 m od gruntu. Brzegi Kanału
Szczęsne i teren pod estakadą naleŜy zachować w formie naturalnej, bez
betonowych umocnień i utwardzania brzegów.
6. Budowę przejścia dla zwierząt średnich w km:
−
ok. km 0+500 – przejście dolne pod drogą o szerokości min. 6 m i wysokości
min. 3 m. Konieczne jest odpowiednie urządzenie przejścia (obsadzenie
krzewami wejść, ułoŜenie kłód i karp w środku).
−
km 5+250 – tunel pod drogą o szerokości min. 6 m i wysokości powyŜej
2,5 m. Konieczne jest odpowiednie urządzenie przejścia (obsadzenie
krzewami wejść, ułoŜenie kłód i karp w środku).
7. Budowę przejść dla zwierząt małych i płazów w km:
−
km 2+100 – zmodyfikowany przepust wodny o przekroju prostokątnym,
szerokości powyŜej 2 m i wysokości ok. 1,5 m. Na ścianach przepustu naleŜy
zainstalować drewniane lub betonowe półki dla zwierząt o szerokości ok.
0,5 m wyniesione ponad zwierciadło wody w przepuście. Półki muszą mieć
dobre i dostępne dla małych ssaków i płazów połączenie z terenem po obu
stronach przepustu,
−
od km 2+700 do km 2+900 – cztery przejścia o przekroju prostokątnym,
o szerokości 1,5 m i wysokości 1 m oddalone od siebie o ok. 40-50 m.
W przypadku zastosowania kręgów betonowych (okrągłych), zalecana
średnica to 1,5 m, a na dnie konieczna jest wylewka betonowa, w celu
stworzenia płaskiego dna umoŜliwiającego dwukierunkowe przemieszczanie
się płazów,
−
od km 4+000 do km 4+500 – dziesięć przejść o przekroju prostokątnym,
o szerokości 1,5 m i wysokości 1 oddalone od siebie o ok. 40-50 m.
W przypadku zastosowania kręgów betonowych (okrągłych), zalecana
średnica to 1,5 m, a na dnie konieczna jest wylewka betonowa, w celu
stworzenia płaskiego dna umoŜliwiającego dwukierunkowe przemieszczanie
się płazów,
−
km 7+140 – zmodyfikowany przepust wodny o przekroju prostokątnym,
szerokości powyŜej 2 m i wysokości ok. 1,5 m. Na ścianach przepustu naleŜy
zainstalować drewniane lub betonowe półki dla zwierząt o szerokości ok.
0,5 m wyniesione ponad zwierciadło wody w przepuście. Półki muszą mieć
dobre i dostępne dla małych ssaków i płazów połączenie z terenem po obu
stronach przepustu,
−
km 10+800 – zmodyfikowany przepust wodny o przekroju prostokątnym,
szerokości powyŜej 2 m i wysokości ok. 1,5 m. Na ścianach przepustu naleŜy
zainstalować drewniane lub betonowe półki dla zwierząt o szerokości ok.
0,5 m wyniesione ponad zwierciadło wody w przepuście. Półki muszą mieć
dobre i dostępne dla małych ssaków i płazów połączenie z terenem po obu
stronach przepustu,
−
ok. km 13+300 – zmodyfikowany przepust wodny o szer. min. 3 m i wys. 2 m,
−
od km 20+000 do km 20+200 – cztery przejścia o przekroju prostokątnym,
o szerokości 1,5 m i wysokości 1 m oddalone od siebie o ok. 40-50 m.
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−

−

W przypadku zastosowania kręgów betonowych (okrągłych), zalecana
średnica to 1,5 m, a na dnie konieczna jest wylewka betonowa, w celu
stworzenia płaskiego dna umoŜliwiającego dwukierunkowe przemieszczanie
się płazów,
w przypadku przejść dla płazów naleŜy zastosować szczelny system
konstrukcji naprowadzających w kształcie litery U o wysokości ok. 0,5 m, aby
płazy nie wychodziły na drogę,
zastosowanie ogrodzeń ochronnych na terenach kompleksów leśnych i ich
sąsiedztwie o wysokości ok. 2,2 m i o wysokości 2,4 m na odcinku od km ok.
13+400 do 16+500 po południowej stronie drogi.

Ponadto w obu przypadkach została narzucona analiza porealizacyjna. W przypadku
obwodnicy południowej analiza porealizacyjna dotyczyła oceny skuteczności
zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów
zabudowy mieszkaniowej przed hałasem. Analizę naleŜy wykonać w terminie po
upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do uŜytkowania i przedstawić w terminie
18 miesięcy od dnia oddania obiektu do uŜytkowania. W przypadku stwierdzenia
przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu naleŜy zastosować
odpowiednie środki ochrony. W sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie
będą mogły być dotrzymane, naleŜy podjąć działania mające na celu utworzenie
obszaru ograniczonego uŜytkowania.
Natomiast w przypadku obwodnicy północno - wschodniej analiza porealizacyjna
została rozszerzona w porównaniu do analizy zaproponowanej przy obwodnicy
północnej i obejmuje ona:
1. Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia zostało określone analogicznie jak
w przypadku obwodnicy północnej.
2. Monitoringu skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony przejść dla
zwierząt w zakresie:
a. przejść dla zwierząt małych i średnich:
−
kontrola szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających
w otoczeniu przejścia – podjęcie natychmiastowych działań zaradczych
dla wszystkich stwierdzonych uszkodzeń,
−
kontrola intensywności penetracji przez ludzi przejść przeznaczonych
wyłącznie dla zwierząt – w przypadku stwierdzenia śladów stałego i
intensywnego wykorzystania naleŜy podjąć działania mające na celu
utrudnienie dostępu, np. poprzez wyłoŜenie duŜych głazów lub karp
korzeniowych przy wylotach obiektu,
−
kontrola rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej w otoczeniu
przejścia (prowadzenie nasadzeń uzupełniających w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzyjęci się sadzonek).
Termin realizacji – co najmniej raz w roku, wczesną wiosną – najpóźniej do
15 kwietnia.
b. przejścia dla płazów i gadów:
−
kontrola szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających w
otoczeniu przepustu – podjęcie natychmiastowych działań zaradczych
dla wszystkich stwierdzonych uszkodzeń,
−
kontrola droŜności przepustu – usuwanie wszelkiego materiału
blokującego światło przepustu,
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kontrola rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej w otoczeniu
przejścia (prowadzenie nasadzeń uzupełniających w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzyjęci się sadzonek).
Termin realizacji – co najmniej raz w roku, wczesną wiosną – najpóźniej do
15 marca.
c. Ocenę skuteczności ww. przejść naleŜy dokonywać:
−
rozpoczęcie 1 rok po oddaniu przejścia do eksploatacji z kontynuacją
przez kolejne dwa lata (w sumie okres trzech lat),
−
monitoring 1 raz na dobę – dwa cykle po 10 dni, w godzinach
porannych najlepiej w okresie wiosny i jesieni (dla wszystkich grup
zwierząt),
−
dodatkowo dla płazów: monitoring 1 raz na dobę – dwa cykle po 3 dni
w godzinach porannych, w okresie sezonowej migracji
−

6.1.1..1.3

EKOLOGICZNE, PODNOSZĄCE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO LUDNOŚCI ORAZ
BEZPIECZNEGO TRANSPORTU ROWEROWEGO.

W ramach tego projektu przewiduje się wprowadzenie tramwaju, jako alternatywnego
środka komunikacji zbiorowej, utworzenie dodatkowego pasa ruchu dla autobusów,
wykluczającego poruszanie się po nim innych pojazdów oraz utworzenie ścieŜek
rowerowych na terenie miasta. Linia tramwajowa powstanie w miejscach, gdzie ulice
w mieście są szerokie i istnieje moŜliwość ułoŜenia torów i nie utrudniania ruchu
innym uŜytkownikom drogi.
Utworzenie pasa ruchu dla autobusów moŜe być zrealizowane w dwojaki sposób,
w przypadku gdzie jest to technicznie moŜliwe dobudowanie dodatkowego pasa
ruchu lub w przypadku, gdy nie ma moŜliwości dobudowania pasa wydzielenie
jednego pasa ruchu z istniejącej drogi.
W przypadku utworzenia ścieŜek rowerowych teŜ istnieje kilka rozwiązań
technicznych np. wydzielenie ścieŜki rowerowej w pasie chodnika, lub poszerzenie
chodnika w celu utworzenia ścieŜki rowerowej.
Ludzie
Jest to działanie ewidentnie prospołeczne, którego spodziewanym efektem będzie
skrócenie czasu przejazdu przez miasto. Ponadto wprowadzenie do Olsztyna
róŜnych środków transportu spowoduje, iŜ mieszkańcy będą mieli moŜliwość wyboru
najbardziej optymalnego dla siebie środka transportu. Wydzielenie dodatkowego
pasa ruchu przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu autobusów, które nie będą
musiały stać w korkach.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta
Ocena wpływu ustaleń Strategii na róŜnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta jest
zagadnieniem bardzo złoŜonym, jednak naleŜy pamiętać, Ŝe omawiany projekt
odnosi się do części Miasta przekształconej antropogennie. Projekt moŜe
spowodować przekształcenie lub usunięcie roślinności wzdłuŜ ulic, które będą
poszerzane. Taka ingerencja moŜe wiązać się z wycinką drzew kolidujących
z inwestycją, usunięciem roślinności niskiej W przypadku wycinki drzew naleŜy
wykonać nasadzenia zastępcze. Nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwierzęta,
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gdyŜ tereny objęte tym zagadnieniem zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie
ciągów komunikacyjnych Miasta.
Wody
Realizacja omawianego projektu będzie miała pozytywny wpływ na wody gdyŜ
przebudowane ulice będą włączane do kanalizacji deszczowej Miasta, co ograniczy
spływ zanieczyszczonych wód na tereny zielone. Wody po podczyszczeniu trafią do
odbiornika wód deszczowych.
Powietrze
ZałoŜeniem wprowadzenia alternatywnych form transportu jest ograniczenie ilości
samochodów poruszających się po drogach Miasta, konsekwencja tego będzie
zmniejszenie
emisji
gazów
i
pyłów
do
powietrza
emitowanych
z poruszających się pojazdów.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe przebiegać przez obszar objęty granicami Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym naleŜy
przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Teren objęty analizowanym przedsięwzięciem nie będzie zlokalizowany na terenie
innych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego
usytuowanie oraz skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono
wpływało na obszary chronione.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na:
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, klimat, krajobraz, zabytki oraz dobra
materialne.
6.1.1..1.4

ZINTEGROWANE

SYSTEMY I URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM W UKŁADZIE
DROGOWYM I PARKINGOWYM.

W ramach tego projektu przewiduje się wprowadzenie tzw. „zielonej fali” oraz
wyposaŜenia parkingów zarówno istniejących jak i planowanych w informacje
świetlne informujące o ilości wolnych miejsc parkingowych. System „zielonej fali”
polega na wyposaŜeniu skrzyŜowań w tzw. pętle indukcyjne, które wykrywają
pojazdy na kaŜdej z ulic. Następnie komputer natychmiast przetwarza te dane i na
bieŜąco dostosowuje pracę sygnalizacji na skrzyŜowaniach. Efekt końcowy ma być
taki, Ŝe jazda po ulicach powinna być o wiele bardziej płynna niŜ dotychczas.
Ludzie
Jest to działanie ewidentnie prospołeczne, którego spodziewanym efektem będzie
skrócenie czasu przejazdu przez Miasto. Ponadto instalacja tablic świetlnych na
parkingach (informacja o ilości wolnych miejsc parkingowych) ułatwi mieszkańcom
znalezienie miejsc parkingowych i odciąŜy ruch w mieście, gdyŜ ludzie nie będą
jeździli „w kółko” w poszukiwaniu miejsc postojowych.
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Powietrze
Uruchomienie „zielonej fali” przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery przez samochody, które w wyniku podjętego działania
będą w sposób płynny, ze stałą prędkością poruszać się po Mieście.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na obszary
chronione.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
róŜnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wody, powierzchnię ziemi, zasoby
naturalne, klimat, krajobraz, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..1.5

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ISTNIEJĄCEJ I UZBROJENIE TERENÓW
PRZEWIDZIANYCH POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE, PRZEMYSŁOWOSKŁADOWE (SIECI I INSTALACJE ENERGII GRZEWCZEJ I ELEKTRYCZNEJ,
GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ, ETC).

W ramach tego zadania przewiduje się uzbrojenie w sieci i instalacje energii
grzewczej i elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej terenów przewidzianych
pod inwestycje mieszkaniowe oraz przemysłowo – składowe na terenie Miasta
Olsztyn.
Ludzie
Analizowane projekty będą miały pozytywny wpływ na ludzi, gdyŜ podejmowane
działania będą mały na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców zarówno w sferze
mieszkaniowej jak i gospodarczej. Jest to związane ze wzrostem zainteresowania
inwestorów nowymi terenami, na których powstaną budynki mieszkalne oraz zakłady
przemysłowe.
RóŜnorodność biologiczna
Sieci i instalacje wykonywane w celu uzbrojenia terenu są to instalacje podziemne,
w trakcie ich układania konieczne będzie wykonanie wykopów ziemnych w celu
prawidłowego umieszczenia instalacji. W związku z powyŜszym na etapie układania
instalacji przewiduje się zmniejszenie róŜnorodności biologicznej na tym terenie,
jednak po zakończeniu robót roślinność sukcesywnie powinna wracać na tereny
przekształcone przez roboty ziemne.
Rośliny
Realizacja zadania będzie związana z prowadzeniem robót ziemnych na terenach
przeznaczonych pod inwestycje. Na terenach pokrytych roślinnością przewiduje się,
iŜ na etapie układania instalacji roślinność zostanie usunięta, jednak po zakończeniu
robót roślinność sukcesywnie powinna wracać na tereny przekształcone przez roboty
ziemne.
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Zwierzęta
Uzbrojenie terenów będzie związane z praca cięŜkiego sprzętu m.in. koparek co na
etapie realizacji zadania będzie wiązało się ze zwiększonym hałasem, oraz
z przebywaniem na tych terenach zwiększonej ilości ludzi, co moŜe prowadzić do
płoszenia zwierząt występujących na tym terenie i ich czasowej migracji. Jednak po
zakończeniu robót sytuacja na tych terenach powinna wrócić do stanu przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
Wodę
Realizacja omawianego projektu będzie miała pozytywny wpływ na wody gdyŜ
modernizacja kanalizacji wodno-kanalizacyjnej i deszczowej ograniczy ewentualne
przedostawanie się zanieczyszczeń do wód.
Obszary chronione
Planowane przedsięwzięcie moŜe przebiegać przez obszar objęty granicami Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym naleŜy
przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
omawianych terenów.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, powierzchnie
ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki.
6.1.1..1.6

INFRASTRUKTURA

SPECJALNA,

WSPIERAJĄCA

FUNKCJONOWANIE

PRZEDSIĘBIORSTW.

W projekcie tym zostały zawarte działania skierowane na wzmocnienie i wspieranie
funkcjonowania przedsiębiorstw m. in. park naukowo-technologiczny, inkubatory
przedsiębiorczości.
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
przedsiębiorstw, a co za tym idzie poprawienie warunków pracy ludzi w nich
zatrudnionych. Ponadto dodatkowym efektem realizacji tego przedsięwzięcia moŜe
być zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, jest to zjawisko bardzo korzystne, ze
względu na wysoki procent bezrobocia w województwie.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, powierzchnie
ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki, obszary chronione.

6.1.1..1.7

MIEJSKA, INFORMATYCZNA (SZEROKOPASMOWA) SIEĆ SZKIELETOWA,
W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ
I BEZPRZEWODOWĄ.

Zadanie przewiduje wykonanie informatycznej sieci szkieletowej szerokopasmowej
obejmującej swoim zasięgiem całe miasto.
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Ludzie
Analizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na ludzi. Jego realizacja umoŜliwi
mieszkańcom Miasta korzystanie z Internetu, moŜe przyczynić się do obniŜenia
kosztów korzystania z niego.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wodę, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, obszary
chronione, zabytki, zasoby naturalne i dobra materialne.
6.1.1..1.8

PUBLICZNE STREFY DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
INTERNETU (PIAP-Y, HOT-SPOTY, DOSTĘP BEZPRZEWODOWY WI-FI).

ORAZ

Działanie to obejmuje utworzenie publicznych stref dostępu do usług elektronicznych
oraz do Internetu. W ramach tego działania powstaną PIAP-y, HOT-SPOTY, poniŜej
wyjaśniono ww. skróty.
PIAP-y są to Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (stacjonarne stanowiska
komputerowe) z dostępem do Internetu w godzinach, w których są otwarte placówki,
w których zostały umieszczone.
Hotspot są to otwarte i dostępne publiczne punkty umoŜliwiające dostęp do Internetu
za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). UmoŜliwiają one posiadaczom komputerów
przenośnych laptopów, palmtopów, telefonach komórkowych i innych urządzeniach
(np. odbiornikach GPS) wyposaŜonych w bezprzewodową kartę sieciową
podłączenie się i dostęp do Internetu.
Ludzie
Analizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na ludzi. Jego realizacja umoŜliwi
mieszkańcom miasta korzystanie z Internetu, ponadto moŜe przyczynić się do
obniŜenia kosztów korzystania z niego.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wodę, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, obszary
chronione, zabytki, zasoby naturalne i dobra materialne.
6.1.1..1.9

INFRASTRUKTURA SYSTEMU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Olsztynie ma powstać we
wschodniej części miasta Olsztyn – Track. Tereny okoliczne to tereny głównie
o charakterze zabudowy przemysłowej (składy, magazyny oraz przedsiębiorstwa).
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, obejmie:
−
budowę instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem
energii,
−
budowę instalacji do waloryzacji ŜuŜli,
−
budowę kompostowani odpadów zielonych,
−
budowę instalacji do demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, w tym
demontaŜu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
−
budowę instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich
magazynowania,
−
budowę magazynu odpadów niebezpiecznych,
−
organizację Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.
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Technologia termicznego unieszkodliwiania odpadów oparta będzie o spalanie
w piecu rusztowym. Cały proces odbywał się będzie bez wstępnej segregacji
i przygotowania odpadów i ma przebiegać autotermicznie. Instalacja zapewni
oczyszczenie spalin powstałych w procesie spalania i ograniczenie szkodliwych
emisji do wymaganych poziomów. Stałe produkty z procesu oczyszczania spalin
będą zestalane na terenie zakładu i deponowane na składowisku odpadów.
Do procesu termicznego przekształcania w piecu rusztowym kierowane będą
zmieszane odpady komunalne bez wstępnej ich obróbki.
Odpady będą przekształcane do postaci ŜuŜli i popiołów, które następnie kierowane
będą do miejsca ich waloryzacji na terenie zakładu. śuŜle po waloryzacji będą
spełniać normy pozwalające na ich przemysłowe zagospodarowanie.
Wytworzona w kotle para będzie zasilać turbinę połączoną z generatorem. Generator
będzie wytwarzać energię elektryczną, natomiast para pobierana z upustu turbiny
będzie podgrzewać wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej w wymienniku ciepła.
Spaliny po dokładnym oczyszczeniu w instalacji oczyszczania spalin będą kierowane
do komina i dalej do atmosfery.
System oczyszczania spalin będzie systemem „pół-suchym”, bezściekowym
z wykorzystaniem reagentów na bazie wapnia i węgla aktywnego. Unieszkodliwianie
popiołów i stałych pozostałości po procesie oczyszczania spalin będzie prowadzone
w instalacji do zestalania (immobilizacji). Neutralizacja popiołów i stałych
pozostałości po procesie oczyszczania spalin ma na celu zmianę ich klasyfikacji
z odpadów niebezpiecznych na odpady nie niebezpieczne.
Zakłada się, Ŝe do termicznego unieszkodliwienia kierowane będą następujące
rodzaje odpadów:
- odpady komunalne z gospodarstw domowych i infrastruktury,
- frakcja palna pochodząca z demontaŜu odpadów wielkogabarytowych
i sprzętu elektrycznego i elektronicznego (odpady tworzyw sztucznych,
drewna),
- odpady balastowe pochodzące z sortowni odpadów surowcowych,
Waloryzacja ŜuŜli z odzyskiem metali
Proces waloryzacji i obróbki ŜuŜli polegać będzie na obróbce mechanicznej celem
uzyskania odpowiedniej frakcji handlowej oraz okresowym składowaniu w hali (przez
co najmniej 4 - 6 tygodni), zapewniającym dojrzewanie ŜuŜla. Gotowy produkt będzie
przeznaczony na zbyt dla celów przemysłowych – produkcji materiału na
podbudowę dla drogownictwa. Ponadto odzyskane będą metale Ŝelazne
i nieŜelazne (Ŝródło: Raport Odziaływania na środowisko dla Zakładu Unienszkodliwiana
Odpadów).

Na teren, na którym ma powstać inwestycja został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
który
został
uchwalony
Uchwałą
Nr XXXVIII/492/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna
dla terenu połoŜonego miedzy ulicą Lubelską, linią kolejową a granicą miasta Olsztyn
(rysunek planu stanowi załącznik nr 13).
W miejscowym planie zostały określone zasady ochrony krajobrazu kulturowego oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury współczesnej.
− Z tytułu właściwych przepisów o ochronie dóbr kultury w granicach planu ustala
się, oznaczone odpowiednio w rysunku planu, granice rejonów ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
− W
rejonach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
prowadzenie robót budowlanych naleŜy poprzedzić ratowniczymi badaniami
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archeologicznymi. Przed przystąpieniem do ww. badań naleŜy uzyskać od
odpowiedniego oddziału słuŜb ochrony zabytków określenie wymaganego
rodzaju i zakresu tych badań.
− W rejonach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych przed
rozpoczęciem inwestycji naleŜy uzyskać zezwolenie Warmińsko-Mazurskiego
Konserwatora Zabytków.
Ponadto określono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową przeznaczoną na pobyt
ludzi wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 7 (zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej) niniejszej uchwały.
− Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ulic
i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej. Zaleca się miejscowe
zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.
− Na obszarach ZN, US i WKE utrzymanie naturalnych zbiorników wodnych jest
obowiązkowe.
− W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego
i średniego napięcia naleŜy układać doziemnie.
− W zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się następujące ustalenia:
−
tereny zainwestowania w granicach opracowania, tj. tereny zabudowy
usługowo-sportowej, usługowej, przemysłowej, produkcji i składów nie
wymagają ochrony przed hałasem;
−
w odniesieniu do ul. Lubelskiej 1KL40, projektowanej klasy lokalnej,
planuje się przeniesienie ruchu tranzytowego na ulicę Towarową.
−
Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu dla
poszczególnych terenów zieleni.
Tabela 18. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu dla poszczególnych
terenów zieleni.
L.p. Rodzaj i opis terenu
Zasady ochrony i zagospodarowania terenu
1.
1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz
5ZN
tereny
zieleni
prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
naturalnej,
−
zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej;
nieurządzonej.
−
zbiorników retencyjnych wód opadowych;
−
obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjno-sportowych,
ciągów pieszych, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz
przejazdów komunikacji wewnętrznej;
−
zmian w ukształtowaniu terenu;
−
stacji redukcyjnych gazu ziemnego II.
2. Realizacja robót budowlanych wymienionych w pkt 1 wymaga uzgodnienia
z odpowiednim organem ochrony środowiska w zakresie wycinki
zadrzewień i zakrzewień.
3. Dla istniejących i projektowanych elementów infrastruktury (sieci
energetyczne w.n., sieci cieplne, sieci gazowe, kolektory sanitarne
i deszczowe, magistrale wodociągowe itp.) naleŜy zabezpieczyć pasy
eksploatacyjne i dojazdy dla obsługi technicznej.
4.
Istniejący
na
obszarze
ZN1
budynek
mieszkalny
(wraz
z zagospodarowaniem działki) adaptowany.
5. Wprowadza się nakaz ochrony zadrzewionych skarp, znajdujących się
w liniach rozgraniczających terenów, w zakresie bezpieczeństwa
stateczności zboczy.
6. Przeznaczenie dopuszczalne – wykorzystanie rolnicze, jako uŜytki rolne.
7. Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu przeznaczone pod
zabudowę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
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L.p. Rodzaj i opis terenu
Zasady ochrony i zagospodarowania terenu
2.
1ZP
1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz
tereny zieleni urządzonej
prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
towarzyszącej
−
zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej;
zagospodarowaniu
−
obiektów małej architektury;
terenów US
−
urządzeń rekreacyjno-sportowych;
−
przejść pieszych;
−
małych zbiorników wodnych słuŜących rekreacji;
−
zmian w ukształtowaniu terenu.
2. Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej naleŜy projektować, jako
towarzyszące projektowanemu zagospodarowaniu sąsiadującego terenu
1US.
3. Dla istniejących i projektowanych elementów infrastruktury (sieci
energetyczne i gazociąg w.c., sieci gazowe, kolektory sanitarne
i deszczowe, magistrale wodociągowe itp.) naleŜy zabezpieczyć pasy
eksploatacyjne i dojazdy dla obsługi technicznej.
4. Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu przeznaczone pod
zabudowę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami
za wyjątkiem podziałów dla realizacji praw własności w zakresie obrotu
cywilno-prawnego - w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości lub
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
3. 1ZI, 2ZI
1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz
tereny zieleni izolacyjnej
prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
−
zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej;
−
przejść pieszych, chodników oraz zjazdów indywidualnych;
−
zmian w ukształtowaniu terenu.
2. Projektowanie i realizację zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej
leŜy wykonać łącznie z inwestycją zakładu unieszkodliwiania odpadów
1 O.
3. Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu przeznaczone pod
zabudowę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami za
wyjątkiem podziałów dla realizacji praw własności w zakresie obrotu
cywilno-prawnego – w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości lub
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
4. 1LS, 2LS
1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz
prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
tereny gospodarki leśnej
−
ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych;
−
innych elementów urządzenia terenu wynikających ze wspólnego
zagospodarowania teren 1LS z przyległymi terenami 1US (obiekty
małej architektury, punkty widokowe, polany wypoczynkowe).
2. Zasady ochrony i gospodarowania określa ustawa o lasach oraz przepisy
szczególne z zakresu ochrony gruntów leśnych i rolnych.
3. Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu przeznaczone pod
zabudowę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami
za wyjątkiem podziałów dla realizacji praw własności w zakresie obrotu
cywilno-prawnego – w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości lub
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
5. 1R, 2R, 3R
1. Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz
tereny gospodarki rolnej
prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem:
−
zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej;
−
zmian w ukształtowaniu terenu.
2. Na obszarach 1R i 2R moŜna prowadzić zmiany w ukształtowaniu terenu
wynikające z projektowania i realizacji przyległej ulicy 1KG 60 (2x2) –
obwodnicy m. Olsztyna.
3. Zasady ochrony i gospodarowania określają przepisy szczególne
z zakresu ochrony gruntów leśnych i rolnych.
4. Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu przeznaczone pod
zabudowę w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami
za wyjątkiem podziałów dla realizacji praw własności w zakresie obrotu
cywilno-prawnego – w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości lub
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
Źródło: Urząd Miasta Olsztyn – Uchwała Nr XXXVIII/492/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 grudnia 2004r.
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Teren planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych graniczy
bezpośrednio z terenem opisywanym kodem 1ZI, oraz przez drogę z terenem 2ZI
i 5ZN. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono zasady
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenu, na którym ma powstać Zakład
(1O w miejscowym planie). Dla terenu oznaczonego jako 1O przewiduje się
odprowadzanie ścieków do projektowanego (przebieg – teren oznaczony jako 3, 4, 5
WKE i 1 ZN) kolektora sanitarnego dn 600/1000 mm, za pomocą projektowanego
kolektora sanitarnego. Wody opadowe z terenu przeznaczonego pod zakład
odprowadzane będą do projektowanego kanału dn 1000 mm i modernizowanego
istniejącego rowu melioracyjnego (przebiegających przez tereny oznaczone jako 3,4
WKE i 1ZN). Oznaczenia uŜyte w tekście zostały wyjaśnione na rysunku planu –
załącznik nr 13). Ponadto określone zostały zasady zabudowy terenów w granicach
opracowania, poniŜej przedstawiono zasady zabudowy dla terenu przeznaczonego
pod Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Tabela 19. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych.
Symbol, przeznaczenie
L.p
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
terenu
1. Ograniczenia funkcjonalne:
1. 1 O
przeznaczenie podstawowe
− zakład unieszkodliwiania odpadów obejmuje przerób odpadów
gospodarka odpadami zakład
komunalnych zmieszanych, z selektywnej zbiórki odpadów,
unieszkodliwiania odpadów
odpadów zielonych, pobudowlanych i wielkogabarytowych.
przeznaczenie dopuszczalne
Unieszkodliwianie odpadów j.w. będzie realizowane za pomocą
przemysł, produkcja, składy,
technologii
dopuszczalnych polskim prawem.
magazyny
− produkty uzyskane w procesie unieszkodliwiania odpadów takie
jak surowce wtórne, paliwa zastępcze, kompost itp. po
okresowym
zmagazynowaniu będą przekazywane do
odbiorców poza teren zakładu;
− pozostałe odpady po procesie unieszkodliwiania podlegają
wywozowi na składowiska znajdujące się poza obszarem
niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;
− odpady nie objęte procesem unieszkodliwiania podlegają
przekazaniu do firm specjalistycznych zajmujących się ich
unieszkodliwianiem;
− Ŝadne
produkty i odpady – po przejściu procesu
technologicznego i okresowego ich zmagazynowania nie mogą
być składowane na terenie zakładu;
− zastosowane technologie unieszkodliwiania odpadów muszą
być realizowane przy hermetyzacji całości procesów i linii
technologicznych.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
− ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do
linii energetycznych wysokiego napięcia– według naniesienia
na rysunku planu;
− pozostałe
linie
zabudowy
wg
zasad
określonych
w rozporządzeniach i przepisach szczególnych;
− nie ogranicza się wysokości zabudowy, wielkości zabudowanej
terenu oraz wielkości wykonania nawierzchni utwardzonych;
− nakłada się obowiązek, łącznego z inwestycją zakładu
unieszkodliwiania odpadów, zaprojektowania i zrealizowania
pasów zieleni izolacyjnej 1ZI i 2 ZI.
3. Zasady obsługi komunikacji:
− obsługa
komunikacyjna terenu 1 O poprzez zjazdy
indywidualne z projektowanych ulic – lokalnej 2 KL25
i dojazdowej 1 KD15;
− na terenie 1 O zakłada się wykonanie bocznicy kolejowej
połączonej z istniejącą bocznicą poprzez teren WKE;
− w liniach rozgraniczenia terenów 1 O naleŜy zapewnić
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odpowiednią ilość miejsc parkingowych wynikających
z projektowanych funkcji;
− ustala się wskaźnik minimalnej ilości miejsc parkingowych,
które naleŜy rozwiązać w liniach rozgraniczenia terenu 1 O –
3,0 mp/10 pracowników.
4. Zasady scalania i podziału nieruchomości:
−
podziału nieruchomości na działki budowlane w rozumieniu
przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnego
z ustaleniami planu moŜna dokonać, jeŜeli wielkość, cechy
geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposaŜenie
w urządzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej działki
spełniają
wymogi
realizacji
obiektów
budowlanych,
wynikające z właściwych przepisów szczególnych i ustaleń
niniejszego planu;
−
dopuszcza się podział nieruchomości na odrębne działki
drogowe dla realizacji dróg wewnętrznych przy załoŜeniu, Ŝe
minimalna szerokość drogi wewnętrznej w liniach
rozgraniczenia wynosi 10m, a łuki poziome spełniają warunki
przepisów szczególnych jak dla dróg dojazdowych.
Źródło: Urząd Miasta Olsztyn – Uchwała Nr XXXVIII/492/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 grudnia 2004r.

Dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie został
sporządzony Raport oddziaływania na środowisko, który w momencie sporządzania
niniejszej dokumentacji, był w trakcie rozpatrywania przez organy opiniujące.
W raporcie oddziaływania na środowisko została przeprowadzona analiza
oddziaływania Zakładu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego
oraz na obiekty zabytkowe. W związku z powyŜszym w niniejszej dokumentacji taka
analiza nie została przeprowadzona, jednakŜe zostały wskazane działania, jakie
naleŜy podjąć, aby zminimalizować wpływ analizowanej instalacji na środowisko
zarówno w czasie budowy jak równieŜ eksploatacji:
−
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie moŜe wykraczać poza
granice działek, do których inwestor będzie posiadał tytuł prawny.
−
Roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymogów ochrony środowiska
z uwzględnieniem dobrego stanu technicznego maszyn i urządzeń.
−
W celu ograniczenia uciąŜliwości hałasowej prace budowlane naleŜy prowadzić
w porze dziennej tzn od godz 6.00 do 22.00.
−
Zachować w maksymalnym stopniu istniejące zadrzewienie.
−
WyposaŜyć sortownię odpadów zmieszanych w urządzenia do redukcji emisji
pyłów.
−
Instalację do produkcji paliwa alternatywnego wyposaŜyć w instalację
odpylającą
−
Zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi podczas prac
budowlanych. Powstające w trakcie budowy odpady naleŜy segregować,
gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić
z placu budowy lub poddawać odzyskowi.
−
Projekt budowlany naleŜy opracować zgodnie ze standardami w zakresie
jakości rozwiązań technicznych i technologicznych infrastruktury gospodarki
odpadami zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej z zastosowaniem
Najlepszych Dostepnych Technik (BAT).
−
Zapewnić dozór i kontrolę nad dowoŜonymi odpadami.
−
WyposaŜyć Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w myjnię lub brodzik
dezynfekcyjny do mycia kół samochodów w celu ograniczenia wywoŜenia
odpadów przez samochody.
−
Ścieki z mycia kół pojazdów naleŜy podczyszczać w łapaczu błota i olejów
a następnie kierować kolektorem na oczyszczalnię ścieków.
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−
−

−

Ścieki socjalno-bytowe naleŜy gromadzić w szczelnych zbiornikach i okresowo
przepompowywać do oczyszczalni ścieków.
Wody opadowe z utwardzonych placów, dróg technologicznych, po ich
podczyszczeniu z zawiesin i substancji ropopochodnych w separatorze, naleŜy
odprowadzać do rowu melioracyjnego.
Zachować zgodność przedsięwzięcia z celami określonymi w „Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami”, „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010” i Planie Gospodarki Odpadami dla
Miasta Olsztyn na lata 2004-2007 z perspektywą do 2010.

6.1.1..1.10

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII (ENERGIA ODNAWIALNA).

Działania przewidziane do realizacji w tym punkcie są głównie skierowane na rozwój
parków naukowo-technicznych, których celem będzie opracowywanie nowych
technologii i urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii.
Ludzie
Podejmowane działania będą korzystne dla ludzi głównie ze względu na moŜliwość
obniŜenia ceny urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.
Powietrze
Pozyskiwanie nowych technologii i wdraŜanie ich na rynek, moŜe przyczynić się do
zmniejszenia emisji gazów i pyłów do powietrza, będzie to bezpośrednim skutkiem
obniŜenia kosztów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
i zastępowanie urządzeń na paliwo tradycyjne nowymi oraz zmniejszenie
wykorzystania węgla jako opału.
Klimat
Podejmowane działania będą miały pośrednio korzystny wpływ na klimat.
Zasoby naturalne
Podejmowane działania będą miały pośredni pozytywny wpływ na środowisko będzie
to związane z ograniczeniem wydobycia paliw kopalnych oraz wycinki drzew
wykorzystywanych do opalania kotłów, gdyŜ zostaną zastąpione alternatywnymi
źródłami energii
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na: róŜnorodność biologiczną,
rośliny, zwierzęta, wody, powierzchnię ziemi, klimat, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..1.11

INFRASTRUKTURA
WYSTAWIENNICZA.

KONGRESOWO-KONFERENCYJNA

I

TARGOWO

–

Projekt będzie obejmował budowę lub adaptację istniejących budynków do celów
kongresowo-konferencyjnych i targowo – wystawienniczych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz zagospodarowanie terenów przyległych. Na terenie Olsztyna
głownie do celów targowo-wystawienniczych wykorzystywana jest „Hala Urania”. W
związku zapotrzebowanie na tego typu obiekty w mieście jest ogromne. Na obecnym
etapie miejsce realizacji inwestycji nie zostało określone.
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Ludzie
Planowany projekt będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
i stwarza warunki do wzrostu ilości miejsc gdzie mogą odbywać się konferencje, targi
i wystawy. Zapewni ono mieszkańcom dostęp do wiedzy, nowych osiągnięć techniki
itp.
Budowa lub adaptacja obiektów przełoŜy się takŜe na poprawę estetyki przestrzeni
Miasta oraz wyŜszą jakość Ŝycia mieszkańców. Udział osób spoza obszaru Olsztyna
wpłynie korzystnie na poziom integracji społecznej.
RóŜnorodność biologiczna
Planowany projekt ma powstać na terenach silnie przekształconych przez człowieka,
w centrum Olsztyna. Teren wokół obiektów zostanie zagospodarowany. W przypadku
konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów naleŜy przewidzieć
wykonanie nasadzeń zastępczych.
Zwierzęta
Po przeprowadzonej analizie moŜna stwierdzić, Ŝe planowany projekt będzie miał
niekorzystny wpływ na faunę miejską zamieszkującą ten teren, gdyŜ budowa
obiektów spowoduje migrację zwierząt (na etapie budowy) występujących na tym
terenie.
Rośliny
Projekt ten będzie związany z likwidacją szaty roślinnej (wycinka drzew, usuwanie
niskiej roślinności) pod planowane przedsięwzięcie. Z drugiej jednak strony
planowane jest zagospodarowanie terenów przyległych do planowanych obiektów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew naleŜy przewidzieć
wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy projektowany jako infrastruktura towarzysząca będzie
parking, którego powierzchnia przekroczy 0,1 ha naleŜy uzbroić teren w kanalizację
deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
Budowa obiektu spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym projektem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego projektu, jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie on wpływał na obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
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6.1.1..1.12

INICJATYWY I PROJEKTY PILOTAśOWE Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY BRANśOWEJ
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I SAMORZĄDU LOKALNEGO (TURYSTYKA,
KULTURA, REKREACJA, TRANSPORT, ETC).

Do tej grupy zaliczone zostały projekty polegające na wspieraniu inicjatyw i projektów
pilotaŜowych współpracy podmiotów gospodarczych i samorządu lokalnego
w róŜnych dziedzinach m.in. turystyka, kultura, rekreacja, transport itp. skierowane
na wzmocnienie produktu lokalnego oraz współpracy między poszczególnymi
jednostkami.
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
podmiotów gospodarczych oraz rozszerzenie oferty przez nie świadczonych, a takŜe
rozwój współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a samorządem lokalnym.
Efektem tego będzie zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, oraz poprawienie
warunków pracy osób zatrudnionych, a takŜe rozszerzenie dostępnej oferty
rodzimych firm.
Powietrze i Obszary Chronione
Planowane projekty będą miały pośredni pozytywny wpływ na powietrze i obszary
chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na róŜnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, obszary
chronione, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..1.13

PROGRAMY I PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE INICJOWANE PRZEZ GRUPY
W
TYM
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,
PARTNERÓW
LOKALNYCH,
REALIZOWANE SAMODZIELNIE LUB Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO.

Projekty zaliczone do tego punktu będą wynikały z inicjatywy podmiotów lokalnych
skierowane będą na wzmocnienie efektu realizacji celu taktycznego w ramach,
którego zostały zaprojektowane. Projekty te nie zostały szczegółowo określone
ponadto nie zostały określone miejsca lokalizacji inwestycji w związku z powyŜszym
określenie oddziaływania na środowisko zostało omawiane w sposób bardzo ogólny.
Ludzie
Planowane projekty będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz
będą
skierowane na
wykorzystanie
lokalnych
zasobów rozwojowych.
Budowa obiektów przełoŜy się takŜe na poprawę estetyki przestrzeni miasta oraz
wyŜszą jakość Ŝycia mieszkańców.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny.
Planowane projekty mają powstać na terenach silnie przekształconych przez
człowieka, w granicach administracyjnych Olsztyna. Teren wokół obiektów zostanie
zagospodarowany. W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew
i krzewów naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
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Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy w ramach projektowanych inwestycji będą budowane
parkingi i będą one przekraczały powierzchnię 0,1 ha naleŜy uzbroić teren
w kanalizację deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1.2.

6.1.1..2.1

Działanie 1.1.2. Wykorzystanie przestrzennych walorów lokalizacyjnych
Olsztyna jako wewnętrznych stymulatorów wzrostu.
LOKALNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA.

W ramach tego projektu przewiduje
i rekreacyjnej na terenie miasta.

się

rozwój infrastruktury turystycznej

Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury turystyki i rekreacji. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy turystycznej
wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie miasta. Zapotrzebowanie w tym
względzie jest ogromne.
Planowane inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do rozwoju
turystyki i sportu, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu
w mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego
stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców miasta, a takŜe przyczyni się do rozwoju
i promocji miasta na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
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W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy w ramach projektowanych inwestycji będą budowane
parkingi i będą one przekraczały powierzchnię 0,1 ha naleŜy uzbroić teren
w kanalizację deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..2.2

TWORZENIE BAZY NOCLEGOWEJ KLASY TURYSTYCZNEJ DLA MŁODZIEśY ORAZ
SPECJALNEJ (CAMPINGI, CARAVANING).

Tworzenie bazy noclegowej klasy turystycznej oraz infrastruktury specjalnej takiej jak
campingi, caravaning. Są to projekty skierowane szczególnie dla ludzi młodych,
których fundusze na wypoczynek są ograniczone. W ramach projektu przewiduje się
zarówno lokalizację nowych obiektów jak równieŜ modernizacje obiektów juŜ
istniejących. Przewiduje się, iŜ tereny pod inwestycje będą wyposaŜone
w infrastrukturę techniczną.
Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności bazy noclegowej klasy
turystycznej oraz specjalnej. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy noclegowej oraz
specjalnej wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie Miasta. Zapotrzebowanie
w tym względzie jest ogromne.
Planowane inwestycje wpłynie na zapewnienie bazy noclegowej klasy turystycznej,
a takŜe stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, przyczyni się do
rozwoju i promocji Miasta na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
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Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. Tereny pod inwestycje zostaną wyposaŜone w instalacje wodno –
kanalizacyjne. W przypadku, gdy w ramach projektowanych inwestycji będą
budowane parkingi i będą one przekraczały powierzchnię 0,1 ha naleŜy uzbroić teren
w kanalizację deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..2.3

UDOSTĘPNIENIE

NOWYCH I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI ISTNIEJĄCYCH
TERENÓW INWESTYCYJNYCH DLA POTRZEB GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ
(WSKAZANIE I UZBROJENIE INFRASTRUKTURALNE).

W ramach tego zadania przewiduje się uzbrojenie infrastrukturalne terenów
przeznaczonych dla gospodarki turystycznej.
Ludzie
Analizowane projekty będą miały pozytywny wpływ na ludzi, gdyŜ podejmowane
działania będą mały na celu zaspokojenie potrzeb turystów odwiedzających Miasto.
RóŜnorodność biologiczna
Sieci i instalacje wykonywane w celu uzbrojenia terenu są to instalacje podziemne,
w trakcie ich układania konieczne będzie wykonanie wykopów ziemnych w celu
prawidłowego umieszczenia instalacji. W związku z powyŜszym na etapie układania
instalacji przewiduje się zmniejszenie róŜnorodności biologicznym na tym terenie,
jednak po zakończeniu robót roślinność sukcesywnie powinna wracać na tereny
przekształcone przez roboty ziemne.
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Rośliny
Realizacja zadania będzie związana z prowadzeniem robót ziemnych na terenach
przeznaczonych pod inwestycje. Na terenach pokrytych roślinnością przewiduje się,
iŜ na etapie układania instalacji roślinność zostanie usunięta, jednak po zakończeniu
robót roślinność sukcesywnie powinna wracać na tereny przekształcone przez roboty
ziemne.
Zwierzęta
Uzbrojenie terenów będzie związane z praca cięŜkiego sprzętu m.in. koparek co na
etapie realizacji zadania będzie wiązało się ze zwiększonym hałasem, oraz
z przebywaniem na tych terenach zwiększonej ilości ludzi, co moŜe prowadzić do
płoszenia zwierząt występujących na tym terenie i ich czasowej migracji. Jednak po
zakończeniu robót sytuacja na tych terenach powinna wrócić do stanu przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
Obszary chronione
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
omawianych terenów.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: wodę, powietrze,
powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki.
6.1.1..2.4

WSPÓŁPRACA
TURYSTYKA).

Z

OBWODEM KALININGRADZKIM (KULTURA,

GOSPODARKA,

Ludzi
Realizacja zadania ma na celu stworzenie warunków do poznawania innych kultur,
zarówno przez mieszkańców Miasta, jak i turystów, jak równieŜ pobudzenie ruchu
turystycznego między Olsztynem, a Obwodem Kaliningradzkim.. W wyniku realizacji
zadania wzrośnie atrakcyjność historyczna i turystyczna Miasta.
Ponadto będzie nastawione na poszerzenie współpracy gospodarczej z Obwodem
Kaliningradzkim, co będzie skutkowało rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem
nowych miejsc pracy.
Nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wodę, powietrze, klimat, obszary chronione, zasoby
naturalne, zabytki, dobra materialne, powierzchnię ziemi.
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6.1.1..2.5

KONSERWACJA

ISTNIEJĄCYCH ORAZ URZĄDZANIE I WŁĄCZANIE NOWYCH
TERENÓW ZIELONYCH W OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Konserwacja
i
uporządkowanie
istniejących
terenów
zielonych,
oraz
zagospodarowanie nowych terenów i włączenie ich w obszar przestrzeni publicznej.
Zagospodarowanie terenów będzie wiązało się z nasadzeniem roślinności,
utworzeniem ciągów spacerowych, ustawieniem małej architektury (ławki, śmietniki),
zamontowanie oświetlenia oraz monitoringu. W ramach projektu m.in. przewiduje się
miedzy innymi konserwację i zagospodarowanie Parku Centralnego, Parku
Podzamcze, Parku Jakubowo itp.
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Olsztyna na lata 20072020 został uwzględniony Park Centralny i Park Podzamcze. Do Lokalnego
Programu Rewitalizacji została wykonana Prognoza oddziaływania na środowisko
w której zostało określone oddziaływanie realizowanych inwestycji na środowisko.
W ramach projektów przewiduje się:
Budowę Parku Centralnego w Olsztynie
Teren przewidziany pod budowę Parku Centralnego połoŜony jest wzdłuŜ rzeki Łyny,
pomiędzy ulicami PienięŜnego i Niepodległości.
Realizacja projektu umoŜliwi stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla
mieszkańców i turystów. Teren ten stanowi kontynuację Parku Podzamcze i ma na
celu zagospodarowanie terenów zielni parkowej jako otulinę Łyny, ciąg zieleni
spełniający funkcje rekreacyjno-sportowe.
Rewitalizacja Parku Podzamcze w Olsztynie
Teren, na którym znajduje się Park Podzamcze połoŜony jest wzdłuŜ rzeki Łyny,
pomiędzy ulicami Wyzwolenia i PienięŜnego.
Projekt ma na celu zachowanie i wyeksploatowanie walorów historycznego załoŜenia
parkowego w tym zagospodarowanie terenów zieleni otaczających Stare Miasto ciąg
zieleni spełniający funkcję rekreacyjno-spacerowe tzw. „Olsztyńskie Planty”.
W ramach realizacji projektu zaplanowane zostaną równieŜ kompleksowe działania
konserwatorskie, restauratorskie oraz modernizacja elementów przekształconych.
Zagospodarowanie Parku Jakubowo
Teren, na którym zlokalizowany jest Park ograniczony jest Al. Wojska Polskiego,
ul. Radiową i Lasem Miejskim. Projekt ma na celu uporządkowanie
i zagospodarowanie terenu Parku.
Teren pod budowę Parku Centralnego, Parku Podzamcze objęte są miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji inwestycji naleŜy
stosować wytyczne uwzględnione w mpzp.
Ludzie
Projekty te maja znaczenie ewidentnie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
stworzenia odpowiednich warunków wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów.
Poprawie ulegnie teŜ bezpieczeństwo spacerowiczów, gdyŜ w ramach projektów
zaplanowano budowę oświetlenia parkowego. Budowa ścieŜek rowerowych będzie
kolejną alternatywą aktywnego spędzania wolnego czasu.
RóŜnorodność biologiczna
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ większość obecnie występujących na danym terenie
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obszarów zielonych ulegnie tylko nieznacznej likwidacji, a dodatkowo zostanie
uporządkowana istniejąca szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana i urządzona
nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności Olsztyna,
w związku z powyŜszym podjęte działania będą zmierzały teŜ do utrzymania
bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin występujących na tym terenie.
Rośliny
Analizowane projekty będzie miały pozytywny wpływ na roślinność, gdyŜ istniejąca
szata roślinna nie ulegnie znacznej likwidacji, a takŜe zostanie zaprojektowana
i urządzona nowa zieleń. Wyznaczenie tras ścieŜek rowerowych i budowa
pozostałych ciągów komunikacyjnych na terenie parków moŜe wiązać się
z nieznacznym usunięciem roślinności na niewielkim obszarze, jednak realizacja tych
zadań przyczyni się do zaprzestania degradowania obszarów zielonych
w późniejszym etapie, gdyŜ osoby poruszające się po parkach będą przemieszczać
się ściśle określonymi szlakami. W ramach projektów przewiduje się równieŜ
prowadzenie prac pielęgnacyjnych roślinności (koszenie, podlewanie, nawoŜenie
oraz prześwietlanie).
Zwierzęta
Analizowane projekty mogą wpłynąć negatywnie na zwierzęta jedynie w fazie ich
realizacji, gdyŜ dziania związane z budowa ciągów komunikacyjnych , bulwaru
nadrzecznego, kładek przez Łynę, amfiteatru, tarasów widokowych itp. mogą
przyczynić się do czasowego płoszenia zwierzęta. Funkcjonowanie zaś obu parków,
a przede wszystkim uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, sprawi iŜ ludzie
poruszać się będą po ściśle określonym obszarze, a co za tym idzie nie będą płoszyć
zwierząt i ingerować nadmiernie w ich środowisko. Dodatkowo urządzenie nowej
zieleni wpłynie równieŜ pozytywnie na zwierzęta.
Wodę
Analizowane projekty zostały tak przemyślane, aby do minimum ograniczyć
oddziaływanie osób przebywających w Parkach na wody, głównie poprzez
ustawienie obiektów małej architektury słuŜących utrzymaniu porządku na terenie
parków.
W ramach obu projektów wykonane zostanie odprowadzenie wód opadowych
z ciągów komunikacyjnych, co będzie miało pozytywny wpływ na wody, gdyŜ
zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. Ponadto
woda wykorzystywana w fontannach będzie krąŜyła w obiegu zamkniętym, co nie
przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na wodę.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego, zagospodarowanie terenu w Mieście pod budowę Parku
Centralnego oraz uporządkowanie elementów przekształconych w Parku Podzamcze
i Jakubowo.
Urządzenie brzegów rzeki Łyny w Parku Podzamcze wpłynie przede wszystkim na
wzrost atrakcyjności nabrzeŜa, znajdującego się w Centrum Miasta. Projekty
przyczynią się do poprawy wizerunku Miasta. Realizacja przedsięwzięć wpłynie na
przywrócenie historycznej roli rzeki oraz poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
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Obszary chronione,
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to działań
na rzece oraz na jej brzegach. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte w Rozporządzeniu
Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj. Warm. –
Mazur. Nr 160 poz 3152). Zakazy określone w Rozporządzeniu nie dotyczą
analizowanych projektów w omawianym kształcie. Ze względu na rodzaj i charakter
omówionych przedsięwzięć, ich usytuowanie oraz skalę ich moŜliwego oddziaływania
nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
.
6.1.1..2.6

ZAGOSPODAROWANIE
MIEJSKIEGO.

REKREACYJNE

BRZEGÓW

RZEK,

JEZIOR

I

LASU

W ramach projektu przewiduje się wykorzystanie rekreacyjne brzegów rzek, jezior
i Lasu Miejskiego. W granicach administracyjnych Olsztyna zlokalizowanych jest 11
jezior, które wykorzystywane są rekreacyjnie jednak nie zostały one objęte Ŝadną
formą zorganizowaną. StrzeŜona plaŜa zlokalizowana jest jedynie na terenie jeziora
Ukiel. Przewiduje się wykorzystanie rzeki Łyny do rozwoju turystyki kajakowej.
Inwestycja będzie polegała m.in. budowę „zejść” i „wejść” dla kajakarzy (złagodzenie
brzegu rzeki, budowę schodów), budowę pomostu oraz łapacza kajaków. Realizacja
projektu będzie się wiązała z umocnieniem brzegów i niwelacją terenu.
Natomiast w Lesie Miejskim przewiduje się remont i zagospodarowanie Stadionu
Leśnego, utworzenie ścieŜek rowerowych, ścieŜek dydaktycznych, ścieŜek zdrowia
itp.
Stadion Leśny jest najstarszym stadionem lekkoatletycznym w Olsztynie. Obecny
stan obiektu nie pozwala na rozgrywanie na nim imprez sportowych.
Las Miejski objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr LV/748/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006r.w sprawie
uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego
w Olsztynie”.
Celem regulacji zawartych w planie jest umoŜliwienie:
1) zagospodarowania terenów zieleni lasu miejskiego na cele rekreacji
i wypoczynku mieszkańców Olsztyna,
2) zagospodarowania Stadionu Leśnego,
3) zagospodarowania pozostałych terenów występujących na obszarze lasu
miejskiego,
4) rozwiązania problemów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na
obszarze lasu miejskiego.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
OCHRONA ŚRODOWISKA
1

Funkcje usługowe na terenach zabudowy naleŜy programować i projektować
jako usługi nieuciąŜliwe.

2

Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla chronionych terenów
zainwestowania. Przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio do
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obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo ochrony
środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu:
1) dla terenów MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i małe domy
mieszkalne) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) dla terenów US (zabudowa przeznaczona na funkcje sportu i rekreacji)– jak dla
terenów rekreacyjno - wypoczynkowych poza miastem,
3) dla terenów U (zabudowa usługowa) – jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową przeznaczoną na pobyt
ludzi wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, za wyjątkiem sytuacji określonych w ustaleniach § 7 (Zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej)cytowanego mpzp .
3.

Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ulic
i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, za wyjątkiem sytuacji określonych
w ustaleniach § 7 (Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej)
cytowanego mpzp). Zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych
z pozostałych powierzchni.

4.

W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego
i średniego napięcia naleŜy układać doziemnie, a urządzenia telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne jako naziemne lub wbudowane w zabudowę.

5.

Wyklucza się stosowanie do celów grzewczych węgla i paliw węglopochodnych.

6.

Na terenach przeznaczonych do zainwestowania zabudową wprowadza się
zalecenie zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej.

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1.

Gospodarka leśna Lasu Miejskiego prowadzona jest w oparciu o Plany
Urządzeniowe. Realizują one wieloletni program przebudowy gatunkowej lasu,
zmierzający do racjonalnego wykorzystania Ŝyzności siedlisk, a tym samym
prowadzić do zwiększenia udziału drzew liściastych.

2.

Integralną częścią Planów Urządzeniowych j.w. jest Program Ochrony Przyrody
Lasu Miejskiego.

3.

Ochronę na obszarze rezerwatów sprawuje zarządzający Lasem na podstawie
Planów Ochrony stanowiących załączniki Programu Ochrony Przyrody Lasu
Miejskiego , pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

4.

Na obszarze planu znajdują się dwa rezerwaty przyrody :
1)

„Mszar” – utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia
08.12.1953r. (MP. z 1953r., Nr A-116, poz 1511),

2)

„Redykajny” – utworzony na mocy Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego z
dnia 22.12.1948r. (Olsztyński Dziennik Wojewódzki, rok V, Nr 2(58) z dnia
20.01.1949r.).

5.

Charakter leśny i torfowiskowy rezerwatów stanowi o ograniczonym dostępie
terenów dla zwiedzających. Udostępnienie ograniczone do potrzeb nauki
i edukacji przyrodniczej.

6.

Bezpośrednie otoczenie rezerwatów powinno zachować dotychczasowy
charakter leśny, bez wprowadzania jakichkolwiek nowych elementów
infrastruktury technicznej (drogi leśne i utwardzone, rowy odwadniające,
rurociągi, budynki i budowle). Na terenach rezerwatów: ”Redykajny”, „Mszar”
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zakazuje się wprowadzania nowych elementów infrastruktury technicznej.
Ewentualna konserwacja, modernizacja rowów istniejących powinna być
uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
7.

Doliny rzek Łyny i Wadąg są objęte obszarem chronionego krajobrazu
wprowadzonym na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 14.04.2003r. Zakres ochrony określa treść rozporządzenia.

Na części terenów przyległych do brzegów rzek obejmujących strome skarpy i lasy
stanowiące cenne fragmenty przyrody plan ustala strefę ochronną oznaczoną
w rysunku planu jaki tereny o funkcji glebochronnej. W strefie tej obowiązuje zakaz
niszczenia roślinności, zakaz zmian w ukształtowaniu terenu groŜących erozją
wodną oraz ograniczenie dostępności i urządzania form rekreacji mogących
spowodować proces degradacji lasu.
Ludzie
Projekty te maja znaczenie ewidentnie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
stworzenia odpowiednich warunków wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów.
Poprawie ulegnie teŜ bezpieczeństwo np. na plaŜach, gdyŜ w ramach projektów
zostaną utworzone m.in. plaŜe strzeŜone. Budowa ścieŜek rowerowych, ścieŜek
dydaktycznych, ścieŜek zdrowia będzie kolejną alternatywą aktywnego spędzania
wolnego czasu.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta
Bardzo trudno jest na obecnym etapie planowania inwestycji oraz braku określenia
konkretnych działań i miejsc opisać oddziaływanie inwestycji na środowisko, naleŜy
jednak zauwaŜyć, iŜ zagospodarowanie brzegów jezior nie musi nieść ze sobą
szkody dla środowiska naturalnego. Brzegi jezior obecnie są silnie wykorzystywane
przez ludzi zarówno mieszkańców jak i turystów (np. jezioro śbik, jezioro Skanda, czy
jezioro Podkówka). W związku z powyŜszym zagospodarowanie juŜ
przekształconych terenów wzdłuŜ brzegów jezior nie powinno przynieść
negatywnych skutków dla róŜnorodności biologicznej, roślin i zwierząt. Inaczej
sytuacja będzie kształtować się w przypadku zagospodarowania terenów uprzednio
nie wykorzystywanych turystycznie, na takich terenach ingerencja człowieka
w środowisko będzie znaczna i wpływ na środowisko naleŜy rozpatrywać na etapie
realizowania poszczególnych projektów, w przypadku, gdy będzie znana lokalizacja
przedsięwzięcia oraz zakres planowanych działań.
Stadion Leśny jest obiektem, który powstał w 1920 roku i wykorzystywany był do
celów sportowych, przywrócenie obiektu do uŜyteczności nie wpłynie na
róŜnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny.
Inwestycje na terenie Lasu Miejskiego takie jak wyznaczenie ścieŜek rowerowych,
ścieŜek dydaktycznych, czy ścieŜek zdrowia, na etapie realizacji moŜe spowodować
usunięcie roślinności i płoszenie zwierząt jednak po realizacji projektu utworzenie
ścieŜek i wydzielenie szlaków będzie korzystne gdyŜ mieszkańcy i turyści będą
korzystać z wydzielonych i oznakowanych ścieŜek i szlaków i nie będą niszczyć
roślinności. JednakŜe projektując ścieŜki rowerowe naleŜy uwzględnić zapis
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który określa iŜ „Na części
terenów przyległych do brzegów rzek obejmujących strome skarpy i lasy stanowiące
cenne fragmenty przyrody plan ustala strefę ochronną oznaczoną w rysunku planu
jaki tereny o funkcji glebochronnej. W strefie tej obowiązuje zakaz niszczenia
roślinności, zakaz zmian w ukształtowaniu terenu groŜących erozją wodną oraz
ograniczenie dostępności i urządzania form rekreacji mogących spowodować proces
degradacji lasu” (rysunek planu stanowi załącznik nr 14).
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Wodę
Realizacja projektów nie powinna pogorszyć stanu wód zarówno powierzchniowych
i podziemnych. Analiza wykazała, Ŝe planowane inwestycje powinny przyczynić się
do ograniczenia przedostawania się substancji biogennych do wody. Będzie to
spowodowane głównie ustawieniem zapleczy socjalnych lub przenośnych toalet typu
toi-toi. W przypadku większych inwestycji ścieki bytowe będą trafiały do kanalizacji
miejskiej lub w przypadku, gdy jest to technicznie niewykonalne do szczelnych
zbiorników bezodpływowych.
Krajobraz
Projekty w większości wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi
stworzenie ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu w mieście.
Obszary chronione,
Cały obszar rzeki Łyny przebiegający przez miasto oraz część rzeki Wadąg objęty
jest granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to
głównie działań na rzece oraz na jej brzegach. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte
w Rozporządzeniu Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia
2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny
(Dz. U. Woj. Warm. – Mazur. Nr 160 poz. 3152). Planowane przedsięwzięcia naleŜy
przeanalizować pod kątem zakazów ustalonych na terenie OchK.
Na terenie Lasu Miejskiego zlokalizowane są dwa rezerwaty przy planowaniu działań
w Lesie Miejskim naleŜy przeanalizować zakazy ustanowione na terenie rezerwatów.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
6.1.1..2.7

MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY (W TYM
KUBATUROWEJ) ORAZ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POD POTRZEBY
NOWYCH FUNKCJI.

Ludzie:
Są to działania, które skierowane są na rozwój nowych funkcji w budynkach juŜ
istniejących, przyczyni się to do zwiększenia miejsc pracy, oraz poszerzenia ilości
usług dostępnych na rynku.
Powietrze
W przypadku przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, projekty te wpłyną
na poprawę, jakości powietrza w wyniku zmniejszenia ubytków energii cieplnej oraz
zmniejszenia
ilości
paliwa
potrzebnego
do
ogrzania
budynków,
a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza.
Krajobraz
Analizowane projekty wpłyną korzystnie na krajobraz, modernizacja obiektów
znacznie poprawią estetykę obszaru miasta.
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Obszary chronione,
Teren objęty analizowanymi projektami nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionych projektów, ich usytuowanie oraz skala ich
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będą one wpływały na obszary chronione.
Zabytki
W ramach projektu przewiduje się równieŜ modernizację budynków, część
z budynków objętych zadaniem jest wpisana do rejestru lub ewidencji zabytków.
Działania modernizacyjne w tych obiektach wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ
przywrócone zostaną ich walory uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające
ww. budynki umoŜliwią zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
JednakŜe przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim
Konserwatorem Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, zwierzęta, rośliny, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne.

6.1.1..2.8

INICJATYWY

PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W ZAKRESIE URZĄDZANIA PRZESTRZENI DLA POTRZEB WYPOCZYNKU,
REKREACJI I SPORTU.

Planowane zadania polegające na urządzaniu przestrzeni dla potrzeb wypoczynku
i rekreacji przy współpracy partnerów lokalnych z samorządem lokalnym mające na
celu rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta.
Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury turystyki, rekreacji i sportowej. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy
turystycznej i sportowej wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie miasta.
Zapotrzebowanie w tym względzie jest ogromne.
Planowane inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do rozwoju
turystyki i sportu, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu
w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego
stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta, a takŜe przyczyni się do rozwoju
i promocji Miasta na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane Wysokiem stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz brakiem umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
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W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy projektowany parking będzie przekraczał powierzchnię
0,1 ha naleŜy uzbroić teren w kanalizację deszczową i separator substancji
ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..2.9

INICJATYWY

WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ I PONADLOKALNEJ W ZAKRESIE
TURYSTYCZNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH.

Zadanie to ma na celu włączenie samorządów gmin oraz współpracy ponadlokalnej
mającej na celu turystyczne wykorzystanie zasobów naturalnych w myśl
zrównowaŜonego rozwoju.
Ludzi
Działania takie będą korzystne dla ludzi gdyŜ zostanie rozszerzona dostępna oferta
turystyczna, np. utworzenie ścieŜek rowerowych, dydaktycznych, przystosowanie
brzegów rzeki do turystyki kajakowej przebiegających przez kilka gmin lub powiatów.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokiem stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz brakiem umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
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Obszary chronione
W przypadku lokalizacji inwestycji na obszarach podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody naleŜy rozwaŜyć
zakazy i nakazy na obszarach chronionych. Rodzaj i charakter planowanych
projektów naleŜy dobierać w ten sposób, aby ograniczyć wpływ na te obszary.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, wody, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..2.10

INICJATYWY PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W ZAKRESIE URZĄDZANIA PRZESTRZENI DLA POTRZEB ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW.

Do tej grupy zaliczone zostały projekty polegające na wspieraniu inicjatyw i projektów
współpracy
podmiotów
gospodarczych
i
samorządu
lokalnego
dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstw skierowane na wzmocnienie produktu lokalnego
oraz współpracy między poszczególnymi jednostkami.
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
podmiotów gospodarczych oraz rozszerzenie oferty przez nie świadczonych, a takŜe
rozwój współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a samorządem lokalnym.
Efektem tego będzie zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, oraz poprawienie
warunków pracy osób zatrudnionych, a takŜe rozszerzenie dostępnej oferty
rodzimych firm.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na róŜnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, obszary
chronione, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1.3.

6.1.1..3.1

Działanie 1.1.3.
Efektywne gospodarowanie dostępnymi terenami
i pozyskiwanie nowych.
UPORZĄDKOWANIE

I USYSTEMATYZOWANIE STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH
ORAZ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW NA TERENIE MIASTA OLSZTYN

W punkcie tym zostały zaliczone projekty których, celem jest uporządkowania
i usystematyzowanie stosunków własnościowych oraz przeznaczenia gruntów na
terenie miasta Olsztyn.
−
−
−
−
−

Rozwój systemu ewidencji majątku miasta - gruntów, budynków
i infrastruktury.
Porządkowanie stosunków własnościowych na terenie miasta.
Analizy
skutków
ekonomicznych
w
procesie
planowania
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian własnościowych.
Planowa gospodarka gruntami (długookresowe planowanie wykupów i
sprzedaŜy).
Pozyskiwanie gruntów poprzez komunalizację własności skarbu państwa,
wykupy i zamianę.

Ludzie
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Działania te będą korzystne dla mieszkańców gdyŜ przyczynią się do łatwego
dostępu do informacji odnośnie własności gruntów i kierunku ich wykorzystania.
6.1.1..3.2

REWITALIZACJA
I ZIELONYCH.

ZDEGRADOWANYCH

OBSZARÓW

POWOJSKOWYCH

Zgodnie z dostępną w Urzędzie Miasta Olsztyna dokumentacją Lokalnego Programu
Rewitalizacji Terenów Powojskowych wykonaną w kwietniu 2005 roku przez zespół
powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 34 z dnia 15 marca 2005 r. Lokalny
Program Rewitalizacji został zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/601/05 Rady Miasta
Olsztyn z dnia 25 maja 2005 r. Do Programu nie została sporządzona Prognoza
oddziaływania na środowisko.
Na terenie Olsztyna zlokalizowanych jest osiem terenów powojskowych:
−
Teren A - Koszary przy ul. Artyleryjskiej
−
Teren B - Koszary Kawalerii przy ul. Gietkowskiej i Dąbrowskiego
−
Teren C - Koszary przy ul. Jagiellońskiej
−
Teren D - Strzelnica w Lesie Miejskim
−
Teren E - Koszary przy ul. Pstrowskiego
−
Teren F - Dawny poligon wojskowy na Pieczewie
−
Teren G - Koszary przy ul. Warszawskiej
−
Teren H - Zespół zabudowy szpitala wojskowego przy ul. Warszawskiej.
Lokalizacja terenów powojskowych na terenie Olsztyna została przedstawiona na
poniŜszej mapie (rysunek nr 7)
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Rysunek 7. Lokalizacja terenów Powojskowych na terenie Olsztyna.

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Powojskowych M. Olsztyna, kwiecień 2005 r.
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PoniŜej sporządzono krótką charakterystykę obszarów powojskowych na podstawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów Powojskowych oraz w obowiązujących
m.p.z.p. w celu przeanalizowania działań rewitalizacyjnych na dane tereny.
TEREN A – KOSZARY PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ – Ogólna powierzchnia terenu
przeznaczonego pod rewitalizację wynosi ok. 40,7 ha. Jest to teren zlokalizowany
pomiędzy ul. Artyleryjską, Leśną, Bezimienną i rzeką Łyną. Teren ten ma uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LXVII/837/06 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 6 września 2006 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Artyleryjska - Koszary”. Rysunek
planu stanowi załącznik nr 15.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały określone zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1.
Dla terenu byłych koszar wyznacza się w planie strefę pośredniej ochrony
konserwatorskiej. Granice strefy przyjęte w planie wyznaczono graficznie na
rysunku planu – załączniku nr 15 do niniejszej Prognozy. W strefie znajduje
się większość terenów historycznego zespołu koszar artylerii i piechoty
wybudowanego w latach 1890 – 1906, postulowanego do objęcia strefą
w opracowaniu „Obszary ochrony konserwatorskiej Miasta Olsztyn”
z sierpnia 2001r., oznaczonego symbolem B-27 w załączniku do ww.
m.p.z.p..
2.
W granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej na rysunku planu
oznaczono budynki historyczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz
zabytkowe ogrodzenie wzdłuŜ zachodniej granicy terenu dawnych koszar,
przy ulicy Leśnej.
3.
W budynkach historycznych obowiązuje ochrona wysokości zabudowy, bryły
budynków, kształtu dachów, wystroju architektonicznego elewacji,
historycznej stolarki otworowej oraz historycznego wyposaŜenia wnętrz.
4.
KaŜda działalność budowlana w odniesieniu do obiektów wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków wymaga uzyskania uzgodnienia właściwych
słuŜb ochrony zabytków. Zakres dopuszczalnych zmian w budynkach
historycznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków zostanie ustalony,
indywidualnie dla kaŜdego obiektu, przez właściwe słuŜby ochrony zabytków.
SłuŜby ochrony zabytków zapewnią moŜliwość uzyskania wstępnych
warunków konserwatorskich dla planowanych inwestycji oraz określą,
w razie potrzeby, konieczność i zakres sporządzenia dokumentacji
konserwatorskiej obiektów.Rozbiórka budynków historycznych o numerach
ewidencyjnych 31-1/98;10, 31-1/98;12 i 31-1/98;23, połoŜonych na terenach
dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 2KL20 i 2KD1 wymaga
sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej tych obiektów. Właściwe słuŜby
ochrony zabytków określą zakres dokumentacji konserwatorskiej oraz
uzgodnią warunki rozbiórki.
5.
W granicach strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej ochronie podlega
historyczne rozplanowanie zabudowy oraz historyczny układ ulic i placów.
6.
W granicach strefy ochrony wprowadza się nakaz dostosowania zabudowy
nowoprojektowanej do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie
skali i bryły zabudowy oraz jej wysokości, przy załoŜeniu wymogu
harmonijnego
współistnienia
elementów
kompozycji
historycznej
i współczesnej.

170
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

7.

W granicach strefy ochrony lokalizacja i rozwiązania projektowe nowej
zabudowy wymaga uzyskania uzgodnienia właściwych słuŜb ochrony
zabytków.
8.
W granicach strefy ochrony, na terenach zieleni urządzonej 4ZU, 5ZU, 6ZU,
7ZU, 8ZU, 9ZU, 10ZU, 11ZU wymagane jest zachowanie lub przywrócenie
dotychczasowej kompozycji zieleni. Na terenie 7ZU oraz 2ZUR, w części
połoŜonej w sąsiedztwie terenu 3U, naleŜy przywrócić formy
zagospodarowania parkowego (dawny ogród kasyna oficerskiego)
z włączeniem tego obszaru do parku publicznego doliny rzeki Łyny.
9.
Istniejący fragment ogrodzenia zabytkowego, oznaczony odpowiednio na
rysunku planu, połoŜony wzdłuŜ zachodniej granicy obszaru byłych koszar,
przy ul. Leśnej, objęty jest ochroną konserwatorską. KaŜda działalność
budowlana planowana w odniesieniu do tego obiektu (remont, zmiana
przebiegu ogrodzenia) wymaga uzyskania uzgodnienia odpowiednich słuŜb
ochrony zabytków.
10. Ogrodzenia wydzielonych działek, na całym terenie byłych koszar, wymagają
formy neutralnej przy zachowaniu wysokich walorów estetycznych lub
stylizacji
odpowiedniej
dla
zabudowy
historycznej.
Istniejące,
prefabrykowane ogrodzenia betonowe nie mogą być adaptowane
w projektach inwestycyjnych zagospodarowania.
11. Na terenie 9U znajduje się budynek (Artyleryjska 3e) wpisany do rejestru
zabytków. Obiekt ten podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie
zabytków. Nakaz i zasady ochrony obiektu wynikają z ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
12. Zabudowa projektowana połoŜona w sąsiedztwie zabudowy historycznej
podlega nakazom ochrony krajobrazowej podanym w szczegółowych
ustaleniach zasad zabudowy i zagospodarowania terenów.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa
kulturowego
1.
Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową przeznaczoną
na pobyt ludzi wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do
sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem ustaleń zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej.
3.
Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych
ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej. Zaleca się miejscowe
zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.
4.
Funkcje usługowe na terenach zabudowy naleŜy programować i projektować
jako usługi nieuciąŜliwe.
5.
Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zainwestowania
odpowiednio do obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do ustawy
prawo ochrony środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu:
1) dla terenów MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
2) dla terenów U-MW – jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyŜej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową
i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
3) dla terenów UT, 1ZU i ZUR - jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych poza miastem.
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6.

7.
8.
9.

10.

W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne
niskiego i średniego napięcia naleŜy układać doziemnie, a urządzenia
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne naleŜy realizować jako naziemne
lub wbudowane w zabudowę.
Wyklucza się stosowanie do celów grzewczych węgla i paliw
węglopochodnych.
Na terenach przeznaczonych do zainwestowania zabudową wprowadza się
zalecenie zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej.
Tereny objęte planem naleŜą do grupy terenów zabudowanych
i zurbanizowanych oraz gruntów rolnych nieorganicznych kl. V i VI
w związku z czym nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z dnia 3 lutego 1995 r.).
Do granic opracowania przylega Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Środkowej Łyny obejmujący koryto rzeki. W korycie rzeki obowiązują
postanowienia zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
obszaru chronionego krajobrazu. Teren 2ZUR niniejszego planu stanowi
strefę, w której ustalono warunki ochrony dla otoczenia rzeki Łyny.

TEREN B - KOSZARY KAWALERII PRZY ULICY GIETKOWSKIEJ I DĄBROWSKIEGO – jest to
teren o powierzchni całkowitej 15,3 ha w tym teren zabudowany zajmuje 1,8 ha.
Teren ten nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji terenów powojskowych zostały opisane m. in.
wnioski konserwatorskie oraz uwarunkowania ochrony środowiska:
Wnioski konserwatorskie:
−
Zachowana zabudowa koszar stanowi zespół budynków wzniesionych w końcu
XIXw. Jego jednorodny charakter oraz indywidualność architektoniczna form
wynikająca z pierwotnej funkcji (całego załoŜenia) przesądziły o konieczności
wpisu zespołu do rejestru zabytków.
−
Decydując o nowej funkcji wprowadzanej w omawiane załoŜenie naleŜy
przyjąć taką, której realizacja nie rozbije jedności załoŜenia ale jednocześnie
powinna być to funkcja, która nie oddali od miasta tego zakątka przestrzennie
związanego z miastem.
−
Obecnie w budynkach pokoszarowych znajdują się magazyny, hurtownie
i małe fabryki, które powinny znaleźć inną lokalizację z dala od Centrum, co
przewidują plany zagospodarowania Olsztyna.
−
Przy wprowadzeniu nowej zabudowy naleŜy ją dostosować do historycznej
kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy oraz stosowanego
materiału – czerwona cegła ceramiczna, dachy dwuspadowe pokryte
dachówką holenderką.
−
Nie naleŜy dopuścić do zabudowy, która moŜe wpłynąć na zatarcie czytelnego
układu urbanistycznego całego załoŜenia i nieuzasadnionych podziałów
wewnętrznych budynków.
−
Istotna rolę w zespole zabudowy koszar obejmują działania w zakresie
porządkowania zieleni. NaleŜy utrzymać wewnętrzne pasy zieleni oddzielające
place i towarzyszące drogom wewnętrznym. W sąsiedztwie zabudowy koszar,
po ich stronie północnej rozciąga się Las Miejski, wraz ze skupiskiem zieleni
wzdłuŜ brzegów rzeki.
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Uwarunkowania ochrony środowiska:
−
Porządkowanie kompleksowo systemu infrastruktury technicznej, komunikacji
oraz maksymalnej ochrony drzewostanu istniejącego.
−
Eliminacja antropogennego oddziaływania na środowisko w postaci obecnego
uŜytkowania zabudowy generującego transport cięŜki i związane z tym
uciąŜliwości.
TEREN C – KOSZARY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ – ogólna powierzchnia terenu objętego
rewitalizacją wynosi ok. 5,6 ha. Teren ma opracowany miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
który
został
zatwierdzony
Uchwałą
Nr XLV/599/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska –
Koszary”. Rysunek planu stanowi załącznik nr 16.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały określone zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1.
Większa część terenu objętego planem leŜy w strefie pośredniej ochrony
konserwatorskiej (poza strefą znajduje się obszar na północ od ul.
H. Sawickiej KD2 i teren zieleni ZP2). W strefie znajduje się wybudowany
w latach 1905 – 1906 zespół koszar piechoty.
2.
Budynki mieszkalne połoŜone na terenie MW3 (za wyjątkiem budynku
skrajnie połoŜonego po wschodniej stronie terenu) są wpisane do gminnej
ewidencji zabytków.
3.
Wszelkie prace związane z przebudową, rozbudową i modernizacją
dotyczące budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz
zabudowy historycznej na terenie byłych koszar wymagają uzyskania
zezwolenia właściwych słuŜb ochrony zabytków.
4.
Zabudowa projektowana połoŜona w sąsiedztwie zabudowy historycznej
podlega nakazom ochrony krajobrazowej podanym w szczegółowych
ustaleniach.
Ponadto zostały określone zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego
1.
Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową przeznaczoną
na pobyt ludzi wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do
sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej cytowanej uchwały.
2.
Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych
ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej. Zaleca się miejscowe
zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.
3.
Funkcje usługowe na terenach zabudowy naleŜy programować
i projektować jako usługi nieuciąŜliwe.
4.
Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla chronionych terenów
zainwestowania. Przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio
do obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo ochrony
środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu:
1) dla terenów MW i MH – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
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5.

6.
7.
8.

2) dla terenów US – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy,
3) dla terenów U i UH – jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyŜej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową
i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne
niskiego i średniego napięcia naleŜy układać doziemnie, a urządzenia
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne jako naziemne lub wbudowane
w zabudowę.
Wyklucza się stosowanie do celów grzewczych węgla i paliw
węglopochodnych.
Na terenach przeznaczonych do zainwestowania zabudową wprowadza się
zalecenie zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej.
Tereny objęte planem naleŜą do grupy terenów zabudowanych
i zurbanizowanych w związku z czym nie podlegają ochronie w rozumieniu
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z dnia
3 lutego 1995 r.).

W Lokalnym Programie Rewitalizacji ponadto zostały opisane m. in. uwarunkowania
ochrony środowiska:
Uwarunkowania ochrony środowiska:
− Usytuowanie terenu oraz jego warunki hydrogeologiczne stanowią problemy
analogiczne do osiedli otaczających. Teren wymaga uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej i włączenia do układu komunalnego.
− Dobór nowych funkcji nie moŜe kolidować (uciąŜliwościami) z osiedlami
sąsiadującymi.
− Likwidowana wojskowa stacja paliw wymaga przebadania pod kątem
moŜliwości zanieczyszczenia gleby z uwagi na czas powstania (budowa
w oparciu o nieaktualne przepisy ochrony środowiska, rozwiązania techniczne
wtedy obowiązujące) oraz ewentualne określenie zakresu i sposobu
rekultywacji.
− NaleŜy dąŜyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej (drzewa, krzewy).
TEREN D – STRZELNICA - teren o powierzchni ca 35,58 ha częściowo zadrzewiony,
ukształtowany jako strzelnica broni ręcznej. Teren Lasu Miejskiego został objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przyjęty Uchwałą
Nr LV/748/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006r., jednak teren strzelnicy
nie został objęty ww planem.
Teren całkowicie wydzielony (ogrodzony) z Lasu Miejskiego pełniącego funkcje
rekreacyjne dla Olsztyna. W sąsiedztwie leŜy Stadion Leśny. Istnieje moŜliwość
funkcjonowania, jako kompleksu rehabilitacyjnego, sportowego ze Stadionem.
Istnienie strzelnicy powojskowej wewnątrz lasu koliduje zarówno z wykorzystaniem
lasu jak i prowadzeniem racjonalnych upraw leśnych.
Teren na którym znajduje się strzelnica nie jest zasilany w energię elektryczną
pozbawiony jest równieŜ infrastruktury technicznej.
Cele rewitalizacji:
− Usunięcie funkcji uciąŜliwej dla uŜytkowania Lasu Miejskiego i z uwagi na
ochronę środowiska przyrodniczego
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−
−
−

Stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z bazą kubaturową) wspólnie
ze Stadionem Leśnym.
Udostępnienie do tej pory zamkniętego obszaru mieszkańcom Olsztyna.
Edukacja ekologiczna.

TEREN E – KOSZARY PRZY ULICY PSTROWSKIEGO - Ogólna powierzchnia terenu 7,7 ha.
W skład zabudowy wchodzi zespół 10 budynków wpisanych do rejestru zabytków, 17
budynków nie wpisanych do rejestru oraz 1 budynek przy ul. Piłsudskiego.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały opisane m. in. uwarunkowania ochrony
środowiska:
Uwarunkowania ochrony środowiska
−
Teren wymaga uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zaś dobór
nowych funkcji uŜytkowych nie moŜe kolidować z sąsiedztwem (szkoła,
zabudowa mieszkaniowa, teren uczelni).
−
Stację paliw naleŜy dostosować do aktualnych wymogów ochrony środowiska
(czas jej powstania nie gwarantuje spełnienia współczesnych wymogów
ochrony środowiska). Konieczne są badania określające moŜliwość skaŜenia
gleby oraz modernizacja stacji paliw. naleŜy zachować układ zieleni wysokiej,
takŜe poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków.
−
Wskazane są działania termomodernizacyjne i rezygnacja z ogrzewania
paliwem stałym.
Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej w tym sali „Gwardii”
−
Włączenie do tej pory zamkniętego obszaru w strukturę miasta.
−
Stworzenie zespołu otwartego na mieszkańców miasta, przyjaznego dla
niepełnosprawnych i petentów, zbliŜające Policję do społeczeństwa.
−
Udostępnienie niektórych obiektów i urządzeń mieszkańcom Olsztyna.
−
Włączenie zespołu zabudowy w przestrzeń miejską, poprzez jej
funkcjonalność i estetykę podniesienie rangi prestiŜu Policji i wpłynie to teŜ na
skuteczność w zakresie walki z przestępczością.
−
Ochrona dziedzictwa kulturowego w postaci całego zespołu zabudowy
powojskowej oraz pojedynczych budynków.
−
Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w systemy
infrastruktury technicznej Miasta.
TEREN F – POLIGON WOJSKOWY W PIECZEWIE (NIEUśYTKOWANY) ogólna powierzchnia
terenu ca 104,6 ha. Na terenie brak jest obiektów kubaturowych. Zostały rozebrane
po opuszczeniu obiektu przez wojsko. Pozostały fundamenty, strzelnica, prymitywny
kanał do przeglądu pojazdów, okopy transzeje i stanowiska strzeleckie. Fragment
terenu jest zadrzewiony. W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały określone
działania wpływające na ochronę środowiska:
−
Przywrócenie moŜliwie naturalnego ukształtowania terenu (okopy, pozycje
strzeleckie czołgów, strzelnica itd.) i zapobieganie osuwiskom terenu,
−
Ochrona cennego drzewostanu.
Cele rewitalizacji terenu
−
Renaturalizacja ukształtowania terenu, likwidacja działań dewastacyjnych,
usunieciefundamentów gruzu i odpadów a przez to stworzenie warunków dla
przywrócenia terenu miastu.
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−
−
−

Ochrona cennego drzewostanu i zieleni wysokiej.
Zagospodarowanie terenu parkowego wyposaŜonego w urządzenia sportoworekreacyjne słuŜące osiedlom sąsiadującym.
Stworzenie infrastruktury technicznej słuŜącej uŜytkowaniu terenów
parkowych.

TEREN G – KOSZARY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ. Teren koszar obejmuje:
− właściwy teren zabudowy koszar – powierzchnia ok. 20,85 ha
− tereny otwarty z placami sportowymi i małym poligonem (połoŜone między
koszarami, jeziorem Kortowskim oraz obszarem Uniwersytetu) – powierzchnia
ok. 33,66 ha
− podmokłe łąki cieku łączącego jezioro Ukiel z Kortowskim (na północ od
ul. Saperów) – powierzchnia ok 10,4 ha.
− zabudowany teren techniczno-logistyczny (na północy miedzy łąkami, a torami
kolejowymi i ul. Armii Krajowej) – powierzchnia ok. 16,62 ha
Teren, na którym znajdują się koszary nie został objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
TEREN H - ZESPÓŁ ZABUDOWY SZPITALA WOJSKOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ. - teren
o powierzchni ca 3,7 ha. Teren leŜy w południowej części miasta na terenie
historycznego Dolnego Przedmieścia w rejonie Starego Miasta. Teren jest ogrodzony
i wydzielony, leŜy bezpośrednio przy ul. Warszawskiej w pierzei ulicy. Obecnie obiekt
wykorzystywany jest jako szpital. Teren, na którym znajdują się koszary nie został
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Oddziaływanie projektów na środowisko:
Ludzie:
Tereny powojskowe po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji zostaną włączone
w strukturę społeczną Miasta. W zaleŜności od uwarunkowań i sposobu
wykorzystania danego terenu (wykorzystanie terenu np. turystyczne i rekreacyjne,
sportowe, szkolnictwo, słuŜba zdrowia, baza mieszkaniowa) przyczyni się do
udostępnienia tych terenów ludności Olsztyna, gdyŜ w większości są to tereny
zamknięte. Projekt ten przyczyni się równieŜ do rozwoju przedsiębiorstw, a co za tym
idzie zwiększenia ilości nowych miejsc pracy. Ponadto rewitalizacja terenów umoŜliwi
m.in. podniesienie standardu usług świadczonych przez słuŜbę zdrowia oraz
szkolnictwo, wykorzystanie terenu w celu poszerzenia infrastruktury sportowej
i turystycznej zwiększy dostępną ofertę na spędzanie wolnego czasu na terenie
Olsztyna. Wykorzystanie terenów pod bazę mieszkaniową zwiększy ilość
dostępnych mieszkań w centrum Olsztyna oraz moŜe przyczynić się do spadku cen
mieszkań na rynku.
RóŜnorodność biologiczna
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ większość obecnie występujących na danym terenie
obszarów zielonych ulegnie tylko nieznacznej likwidacji, a dodatkowo zostanie
uporządkowana istniejąca szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana i urządzona
nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności Olsztyna,
w związku z powyŜszym podjęte działania będą zmierzały do utrzymania
bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin występujących na tym terenie.
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Rośliny
Analizowane projekty będzie miały pozytywny wpływ na roślinność, gdyŜ istniejąca
szata roślinna nie ulegnie znacznej likwidacji, a takŜe zostanie zaprojektowana
i urządzona nowa zieleń. Realizacja tych zadań przyczyni się do zaprzestania
degradowania obszarów zielonych. W ramach projektów przewiduje się równieŜ
prowadzenie prac pielęgnacyjnych roślinności (koszenie, podlewanie, nawoŜenie
oraz prześwietlanie).
Zwierzęta
Analizowane projekty mogą wpłynąć negatywnie na zwierzęta jedynie w fazie ich
realizacji, mogą przyczynić się do czasowego płoszenia zwierzęta. Dodatkowo
urządzenie nowej zieleni wpłynie pozytywnie na zwierzęta.
Powietrze
Realizacja omawianych projektów przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ma to
związek z pracami termomodernizacyjnymi oraz z planowanym zainstalowaniem
kotłów na ekologiczne paliwo (gaz, olej).
Wodę
Analizowane projekty zostały tak przemyślane, aby do minimum ograniczyć wpływ
omawianych terenów na środowisko wodne.
W ramach projektów wykonane zostanie odprowadzenie wód opadowych
z terenów do kanalizacji deszczowej miasta, oraz odprowadzenie ścieków bytowych
do kanalizacji sanitarnej miasta, co będzie miało pozytywny wpływ na wody, gdyŜ
zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu obszarów powojskowych
oraz uporządkowanie elementów przekształconych.
Realizacja przedsięwzięć wpłynie na przywrócenie historycznej roli terenów
powojskowych oraz poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Zabytki:
W
ramach
projektu
przewiduje
się
modernizację
budynków,
część
z budynków objętych zadaniem jest wpisana do rejestru lub ewidencji zabytków.
Działania modernizacyjne w tych obiektach wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ
przywrócone zostaną ich walory uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające
ww. budynki umoŜliwią zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
JednakŜe przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim
Konserwatorem Ochrony Zabytków.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na obszary
chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
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6.1.1..3.3

INICJATYWY PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W
ZAKRESIE
TWORZENIA
KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO I POSZUKIWANIA NOWYCH FUNKCJI DLA TERENÓW
REWITALIZOWANYCH.

Do tej grupy zaliczone zostały projekty polegające na wspieraniu inicjatyw i projektów
współpracy podmiotów gospodarczych i samorządu lokalnego dla potrzeb rozwoju
przedsiębiorstw skierowane na wzmocnienie produktu lokalnego oraz współpracy
między poszczególnymi jednostkami.
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
gospodarczego terenów rewitalizowanych oraz wykorzystanie tych obszarów w celu
odmiennym niŜ wykorzystywany obecnie. Efektem tego będzie zwiększenie ilości
nowych miejsc pracy, a takŜe rozszerzenie dostępnej oferty rodzimych firm.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na róŜnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, obszary
chronione, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1.4.

6.1.1..4.1

Działanie 1.1.4. Wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego w procesach
zagospodarowania przestrzeni Olsztyna.
TWORZENIE

WARUNKÓW
UMOśLIWIAJĄCYCH
UDZIAŁ
WSPÓLNOTY
MIESZKAŃCÓW W OKREŚLANIU PREFEROWANEGO SPOSOBU WYKORZYSTANIA
TERENÓW W MIEŚCIE.

Ludzie
Jest to projekt prospołeczny pozwalający na czynny udział wspólnot
mieszkaniowych, a co za tym idzie mieszkańców w kreowaniu przestrzeni, w której
Ŝyją.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na róŜnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, obszary
chronione, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.1..4.2

WYODRĘBNIANIE I URZĄDZANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH SPRZYJAJĄCYCH
INTEGRACJI
WOLNEGO.

SPOŁECZNEJ

I

REKREACYJNEGO

WYKORZYSTANIA

CZASU

Do punktu tego zostały zaliczone trzy projekty, których celem jest zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w celu integracji społecznej oraz rekreacyjnego wykorzystania
wolnego czasu.
−
Wyodrębnianie i urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych
sprzyjających integracji społecznej.
−
Instrumenty wsparcia finansowego dla inicjatyw społecznych (grup
mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad i komitetów osiedlowych) na
rzecz zagospodarowania przestrzeni.
−
urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji
społecznej i rekreacyjnego wykorzystania czasu wolnego.
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W ramach tego projektu zostały zaliczone takie przykładowe projekty jak
zagospodarowanie terenów parków (m.in. Centralny, Podzamcze, Jakubowo –
projekty opisane w punkcie 6.1.1..2.5) utworzenie osiedlowej infrastruktury sportowej.
Ludzie
Projekty te maja znaczenie ewidentnie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
stworzenia odpowiednich warunków integracji społecznej mieszkańców miasta oraz
promowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez utworzenie m.in.
ścieŜek rowerowych, placów zabaw itp.
RóŜnorodność biologiczna
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ większość obecnie występujących na danym terenie
obszarów zielonych ulegnie tylko nieznacznej likwidacji, a dodatkowo zostanie
uporządkowana istniejąca szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana i urządzona
nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności zarówno centrum
jak równieŜ osiedli Olsztyna, w związku z powyŜszym podjęte działania mają na celu
utrzymanie bioróŜnorodności, oraz poprawę kondycji roślin występujących na tym
terenie.
Rośliny
Analizowane projekty będzie miały pozytywny wpływ na roślinność, gdyŜ istniejąca
szata roślinna nie ulegnie znacznej likwidacji, a takŜe zostanie zaprojektowana
i urządzona nowa zieleń. W ramach projektów przewiduje się równieŜ prowadzenie
prac pielęgnacyjnych roślinności (koszenie, podlewanie, nawoŜenie oraz
prześwietlanie).
Wodę
Analizowane projekty będą tak przemyślane, aby do minimum ograniczyć
oddziaływanie ludzi na wody.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego i zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni w mieście.
Projekty przyczynią się do poprawy wizerunku miasta.
Obszary chronione,
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to działań
na rzece oraz na jej brzegach. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte w Rozporządzeniu
Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj. Warm. –
Mazur. Nr 160 poz 3152). Zakazy określone w Rozporządzeniu nie dotyczą
analizowanych projektów w omawianym kształcie. Ze względu na rodzaj i charakter
omówionych przedsięwzięć, ich usytuowanie oraz skalę ich moŜliwego oddziaływania
nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.
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6.1.2.

Cel taktyczny 1. 2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku
nasycenia
infrastrukturą
odpowiednio
do
potrzeb
osadnictwa
wielofunkcyjnego.

6.1.2.1.

6.1.2..1.1

Działanie 1.2.1. Poprawa rozwiązań układu komunikacyjnego i miejsc
parkowania w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i
zewnętrznej.
OBWODNICE WEWNĘTRZNE.

W ramach tego projektu przewiduje się budowę nowych lub przebudowę istniejących
dróg w celu odciąŜenia i usprawnienia ruchu na terenie Miasta.
Ludzie
Realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa zarówno uŜytkowników dróg
publicznych, jak i mieszkańców Olsztyna. Zwiększy komfort poruszania się po
Olsztynie zarówno osobom zmotoryzowanym jak i pieszym oraz ułatwi wewnętrzną
komunikację w Mieście, przez co wzrośnie komfort jazdy i skróci się czas przejazdu.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
Na obecnym etapie bardzo cięŜko jest określić wpływ planowanych projektów na
róŜnorodność biologiczną oraz rośliny. Planowane projekty mają powstać na
terenach silnie przekształconych przez człowieka, w granicach administracyjnych
Olsztyna. W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów
naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Tereny przewidziane pod inwestycje są w większości istniejącymi drogami,
w przypadku projektów modernizacji w ramach prac moŜliwe jest uzupełnienie zieleni
przyulicznej. Ponadto drogi będą wyposaŜone w kanalizację deszczową,
zanieczyszczenia z drogi będą spływały wraz z wodami do kanalizacji deszczowej
miasta, w związku z powyŜszym zanieczyszczenia z drogi nie będą przyczyniały się
do obumierania roślin (związane jest to głównie z zanieczyszczeniem gleby NaCl,
wykorzystywanym w okresie zimowym do rozmraŜania nawierzchni dróg).
Powietrze
Modernizacja dróg przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery przez samochody, które w wyniku podjętych projektów będą w sposób
płynny, ze stałą prędkością pokonywać wyremontowane odcinki dróg.
Wody
Budowa obwodnic będzie pozytywnie wpływać na wody podziemne, związane jest to
z budową kanalizacji deszczowej, zbierającej wody deszczowe z terenu drogi.
Zanieczyszczone wody deszczowe zostaną wprowadzone do istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej miejskiej, a następnie po oczyszczeniu trafią do odbiornika
ścieków deszczowych.
Klimat
Ze względu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu do atmosfery
przewiduje się, Ŝe inwestycja wpłynie korzystnie na klimat.
Krajobraz
Uzupełnienie zieleni przyulicznej wzdłuŜ obwodnic wewnętrznych spowoduje
poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
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Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na obszary
chronione.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
zwierzęta, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.2..1.2

PASY SZYBKIEGO RUCHU DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.

Utworzenie dodatkowego pasa ruchu dla autobusów, wykluczającego poruszanie się
po nim innych pojazdów. Działanie takie ma na celu skrócenie czasu przejazdu
autobusów po terenie Miasta. W konsekwencji realizacja tego projektu przyczyni się
do zmiany środków transportu mieszkańców z indywidualnych na zbiorowe.
Oddziaływanie projektu na środowisko zostało omówione w punkcie 6.1.1..1.3.
6.1.2..1.3

STREFY RUCHU USPOKOJONEGO W OBSZARACH ZWARTEJ ZABUDOWY.

W ramach tego projektu przewiduje się wprowadzenie ograniczenia prędkości
poruszania się pojazdów po terenie obszarów zwartej zabudowy oraz wprowadzenie
poprzecznych przeszkód na drogach tzw. „śpiących policjantów” w celu uspokojenia
ruchu na terenie osiedli.
Ludzi
Planowany projekt będzie pozytywnie wpływał na ludzi, będzie to związane głownie
z podniesieniem bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących osiedla, głownie dzieci,
które w trakcie zabaw mogą wybiec na osiedlowe uliczki, a wprowadzone
zabezpieczenia spowodują moŜliwość odpowiednio szybkiej reakcji kierowców na
zaistniałe niebezpieczeństwo.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
róŜnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne,
zabytki oraz dobra materialne.
6.1.2..1.4

SIEĆ DRÓG I MIEJSC PARKOWANIA DLA ROWERÓW.

W ramach tego projektu przewiduje się utworzenie ścieŜek rowerowych i miejsc
parkingowych dla rowerów.
W przypadku utworzenia ścieŜek rowerowych na terenach ścisłej zabudowy istnieje
kilka rozwiązań technicznych np. wydzielenie ścieŜki rowerowej w pasie chodnika,
poszerzenie chodnika w celu utworzenia ścieŜki rowerowej lub utworzenie ścieŜek
rowerowych na terenach zielonych. Ponadto aby usprawnić funkcjonowanie i rozwój
transportu rowerowego konieczne jest tworzenie parkingów dla rowerów gdzie
moŜliwe będzie bezpieczne zostawienie roweru.
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Ludzie
Jest to działanie ewidentnie prospołeczne, którego spodziewanym efektem będzie
skracające czas przejazdu przez Miasto, zwiększające bezpieczeństwa rowerzystów
poruszających się po mieście. Ponadto rozwój transportu rowerowego przyczyni się
do wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców miasta.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta
Tworzenie ścieŜek rowerowych na etapie ich budowy moŜe spowodować usunięcie
roślinności, jednak budowa ścieŜek rowerowych i parkingów dla rowerów jest
przedsięwzięciem proekologicznym. Przewiduje się, iŜ wpływ na omawiane czynniki
środowiska będzie pozytywny.
Wody
Realizacja omawianego projektu będzie miała pozytywny wpływ na wody gdyŜ
przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodów na terenie Olsztyna, a co za tym
idzie zmniejszenie przedostawania się zanieczyszczeń do wody.
Powietrze
ZałoŜeniem wprowadzenia transportu rowerowego w Mieście jest ograniczenie ilości
samochodów poruszających się po drogach Miasta, konsekwencją tego będzie
zmniejszenie
emisji
gazów
i
pyłów
do
powietrza
emitowanych
z poruszających się pojazdów.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe przebiegać przez obszar objęty granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji. Ponadto, projektując ścieŜki rowerowe na terenie Lasu
Miejskiego naleŜy uwzględnić zapis miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Lasu Miejskiego który określa iŜ „Na części terenów
przyległych do brzegów rzek obejmujących strome skarpy i lasy stanowiące cenne
fragmenty przyrody plan ustala strefę ochronną oznaczoną w rysunku planu jaki
tereny o funkcji glebochronnej. W strefie tej obowiązuje zakaz niszczenia roślinności,
zakaz zmian w ukształtowaniu terenu groŜących erozją wodną oraz ograniczenie
dostępności i urządzania form rekreacji mogących spowodować proces degradacji
lasu” (rysunek planu stanowi załącznik nr 14).
Teren objęty analizowanym przedsięwzięciem nie będzie zlokalizowany na terenie
innych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego
usytuowanie oraz skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono
wpływało na obszary chronione.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na:
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, klimat, krajobraz, zabytki oraz dobra
materialne.
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6.1.2..1.5

BEZKOLIZYJNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NADZIEMNE I PODZIEMNE.

Ludzie
Utworzenie przyjść podziemnych bądź nadziemnych będzie pozytywne dla ludzi
z uwagi, iŜ podniesie to znacznie bezpieczeństwo przechodniów. Z drugiej jednak
strony naleŜy wprowadzić rozwiązania ułatwiające włączanie się zmotoryzowanych
do ruchu z ulic podporządkowanych, gdyŜ likwidacja przejść dla pieszych spowoduje
ciągły ruch samochodów na drogach z pierwszeństwem przejazdu (sytuacja taka jest
np. przy wyjeździe z ulicy Dąbrowszczaków w ul. Piłsudskiego).
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na:
róŜnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
zasoby naturalne, klimat, krajobraz, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.2..1.6

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I NAWIERZCHNI DRÓG.

Obecnie na terenie Miasta stan dróg jest niezadowalający, część dróg jest
wyremontowanych, ale większość charakteryzuje się znacznymi nierównościami,
koleinami oraz ubytkami powierzchni asfaltowej.
Ludzie
Realizacja omawianego projektu wpłynie korzystnie na ludzi, ma to głównie związek
z poprawą jakości nawierzchni dróg w Mieście. Projekty pozwolą na poprawę
bezpieczeństwa zarówno uŜytkowników dróg publicznych, jak i mieszkańców miasta.
Wodę
Omawiane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na wody zarówno powierzchniowe jak
i podziemne. MoŜliwa jest wymiana lub modernizacja instalacji kanalizacji
deszczowej. Zbierane wody deszczowe będą trafiały do kanalizacji deszczowej
Miasta, a następnie po podczyszczeniu do odbiornika wód deszczowych.
Powietrze
Przewidywany projekt spowoduje poprawę nawierzchni dróg, co usprawni płynność
ruchu. W związku z powyŜszym przedmiotowa inwestycja moŜe w nieznacznym
stopniu wpłynąć na zmniejszenie emisji do powietrza gazów i pyłów.
Krajobraz
WaŜnym elementem, na który pozytywnie wpłynie omawiana inwestycja jest poprawa
estetyki przestrzeni miejskiej.
Obszary chronione
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na najbliŜsze
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie wpłynie na róŜnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, powierzchnię ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra
materialne.
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6.1.2..1.7

MIEJSKIE

PARKINGI NA OBSZARACH ZAGĘSZCZONEJ ZABUDOWY BUDYNKAMI
MIESZKALNYMI
ORAZ
OBIEKTAMI
UśYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
(ZAUTOMATYZOWANE PARKINGI PODZIEMNE, SPIĘTRZONE).

W ramach tego projektu przewiduje się budowę parkingów nadziemnych bądź
podziemnych na terenach zwartej zabudowy głównie na terenach osiedli uwaŜanych
za tzw. „olsztyńskie sypialnie”. Na tych osiedlach brak jest miejsc parkingowych poza
nielicznymi parkingami i miejscami parkingowymi przy budynkach.
Ludzie
Budowa parkingu wpłynie korzystnie na ludzi, budowa nowych miejsc parkingowych
ograniczy problemy ze znalezieniem miejsc postojowych.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
Nie przewiduje się wpływu inwestycji na róŜnorodność biologiczną oraz rośliny,
w trakcie budowy parkingów roślinność z terenu na którym ma powstać inwestycja
zostanie usunięta, jednakŜe w przypadku utworzenia parkingów mieszkańcy nie
będą parkować w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, np. na trawnikach czy
zieleńcach.
Powietrze
Planowane zadanie wpłynie korzystnie na powietrze, związane jest to
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń emitowanych z samochodów. Wynika to
z faktu, iŜ mieszkańcy nie będą musieli szukać wolnych miejsc parkingowych.
Krajobraz
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na krajobraz wynika to głównie z faktu, iŜ
samochody będą parkowane na terenie do tego celu przeznaczonym w związku
z tym nie przewiduje się niszczenia terenów zielonych, które niekiedy słuŜą za
miejsca parkingowe.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głownie
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po terenie
osiedli.
Obszary chronione
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na obszary
chronione.
Dobra materialne
Planowana inwestycja wpłynie korzystnie na dobra materialne (np. podniesie wartość
materialną trenów sąsiednich).
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: zwierzęta, zasoby
naturalne, powierzchnię ziemi, zabytki.
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6.1.2..1.8

PARKINGI „PARKUJ –

JEDŹ”- W OBSZARACH PERYFERYJNYCH ORAZ
W POBLIśU WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH.

Parkingi w systemie „parkuj-jedź” przewidziane są do realizacji na obszarach
peryferyjnych Miasta bądź na obszarach gdzie będą bądź są zlokalizowane węzły
przesiadkowe. Celem projektu jest zmniejszenie ruchu pojazdów indywidualnych na
terenie Olsztyna.
Ludzie
Budowa parkingu wpłynie korzystnie na ludzi. Nowe miejsca parkingowe
w połączeniu z organizacją sprawnego transportu zbiorowego przyczyni się do
skrócenia czasu przejazdu przez Miasto.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta
Wpływ planowanych inwestycji na róŜnorodność biologiczną, roślinność oraz
zwierzęta na terenie, na którym mają powstać parkingi jest niekorzystny, jednak
rozwaŜając w szerszej perspektywie oddziaływanie tego projektu na ww. aspekty
środowiskowe naleŜy przyjąć iŜ wpływ na nie będzie neutralny. NaleŜy jednak
zaznaczyć, iŜ nie naleŜy lokalizować parkingów na obszarach cennych przyrodniczo
lub o duŜych walorach przyrodniczych.
Wodę
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy projektowany parking będzie przekraczał powierzchnię
0,1 ha naleŜy uzbroić teren w kanalizację deszczową i separator substancji
ropopochodnych.
Powietrze
Planowane zadanie wpłynie korzystnie na powietrze, związane jest to
z ograniczeniem emisji spalin emitowanych przez samochody. Wynika to z faktu, iŜ
zmotoryzowani będą zostawiali swoje samochody na parkingach na obrzeŜach
miasta i będą przesiadać się do transportu zbiorowego.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głownie
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po terenie
Miasta.
Obszary chronione
Przy lokalizacji przedsięwzięć naleŜy przeanalizować ich lokalizacje względem
obszarów chronionych i w przypadku planów lokalizacji inwestycji na takich
obszarach naleŜy stosować się do zakazów i nakazów obowiązujących na danym
terenie.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: zasoby naturalne,
powierzchnię ziemi, zabytki, dobra materialne.
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6.1.2..1.9

SYSTEM

STEROWANIA
PARKINGOWYCH.

INFORMACJĄ

NT.

WYKORZYSTANIA

MIEJSC

Projekt polega na wyposaŜeniu parkingów zarówno istniejących jak i planowanych w
informacje świetlne informujące o ilości wolnych miejsc parkingowych (oddziaływanie
na środowisko ww. projektu zostało omówione w punkcie 6.1.1..1.4).
6.1.2..1.10

INICJATYWY

PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W ZAKRESIE TWORZENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ I MIEJSC
PARKINGOWYCH.

Oddziaływanie na środowisko projektów zawartych w tym punkcie zostało omówione
w punktach od 6.1.2..1.1 do 6.1.2..1.9.
6.1.2.2.

6.1.2..2.1

Działanie 1.2.2. Rozwiązania w zakresie wielomodalnych systemów
transportowych oraz rozwoju czystego transportu zbiorowego w mieście.
POWIĄZANIE

ROZWIĄZAŃ LOKALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Z
OCZEKIWANIAMI
I
POTRZEBAMI
MIESZKAŃCÓW
OKOLICZNYCH
MIEJSCOWOŚCI.

W ramach projektu przewiduje się dostosowanie godzin odjazdów pojazdów
komunikacji zbiorowej oraz dodanie dodatkowych połączeń.
Ludzie
Projekt ten jest działaniem prospołecznym skierowanym na dostosowanie transportu
zbiorowego do potrzeb mieszkańców, co znacznie ułatwi poruszanie się osób
niezmotoryzowanych oraz moŜliwość wyboru komunikacji zbiorowej przez osoby
zmotoryzowane.
Powietrze
Planowane zadanie wpłynie korzystnie na powietrze, związane jest to
z ograniczeniem emisji spalin emitowanych przez samochody. Wynika to z faktu, iŜ
zmotoryzowani będą zostawiali swoje samochody i przesiadali się do komunikacji
zbiorowej.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, wody, zasoby naturalne, klimat, powierzchnię ziemi, zabytki, dobra
materialne.
6.1.2..2.2

INNOWACYJNE
(INTEGRACJA

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWAROWEGO
SYSTEMÓW TRANSPORTU, TRANSPORT WIELOMODALNY,
KOMBINOWANY, ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE).

W ramach projektu przewiduje się włączenie transportu kolejowego do przewozu
towarowego.
Wodę
Przewiduje się, iŜ włączenie transportu PKP w przewóz towarowy wpłynie korzystnie
na wody gdyŜ, przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń przedostających się do
wody ze środków transportu.
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Powietrze
Przewiduje się, iŜ włączenie transportu PKP w przewóz towarowy wpłynie korzystnie
na powietrze, związane jest to z ograniczeniem emisji spalin emitowanych przez
samochody. Zostanie to osiągnięte poprzez zmniejszenie ruchu samochodów
cięŜarowych gdyŜ część towarów będzie przewoŜona za pomocą transportu PKP.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głownie
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z pojazdów cięŜarowych przewoŜących
towary .
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: ludzi,
bioróŜnorodność, rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powierzchnię ziemi, zabytki,
dobra materialne.
6.1.2..2.3

INTEGRACJA

SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO (WŁĄCZENIE DO
SYSTEMU KOLEI – SZYNOBUSY, EKOLOGICZNE ŚRODKI TRANSPORTU
PUBLICZNEGO, WĘZŁY PRZESIADKOWE, POŁĄCZENIA LOTNICZE).

W ramach projektu przewiduje się włączenie do transportu zbiorowego szynobusów
poruszających się po torach, stanowiących dopełnienie ww rozwiązań dotyczących
transportu zbiorowego (tramwaje, wydzielone pasy ruchów dla autobusów).
Szynobusy będą poruszały się po torach kolejowych. Ograniczeniem tego transportu
jest fakt, iŜ tory kolejowe nie obejmują wszystkich miejscowości w związku z tym
mogą one być wykorzystywane jedynie, jako uzupełnienie transportu zbiorowego.
Ludzie
Jest to działanie ewidentnie prospołeczne, którego spodziewanym efektem będzie
skracające czas przejazdu przez miasto, oraz usprawnienie przemieszczania się
ludzi z terenów przyległych. Ponadto wprowadzenie do Olsztyna róŜnych środków
transportu spowoduje, iŜ mieszkańcy będą mieli moŜliwość wyboru najbardziej
optymalnego dla siebie środka transportu. Wydzielenie dodatkowego pasa ruchu
przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu autobusów, które nie będą musiały stać
w korkach.
Wodę
Ograniczenie ruchu samochodów po terenie miasta będzie miało pozytywny wpływ
na wody, związane to będzie z ograniczeniem ilości zanieczyszczeń przedostających
się do wody.
Powietrze
Planowane zadanie wpłynie korzystnie na powietrze, związane jest to
z ograniczeniem emisji spalin emitowanych przez samochody. Wynika to z faktu, iŜ
zmotoryzowani będą zostawiali swoje samochody i będą przesiadać się do
transportu zbiorowego.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głownie
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po terenie
Miasta.
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Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na:
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, klimat, krajobraz, zabytki oraz dobra
materialne.
6.1.2..2.4

INICJATYWY

PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW DO ROZWOJU INFRASTRUKTURY
TRANSPORTU WIELOMODALNEGO.

Oddziaływanie na środowisko działań przewidzianych w tym punkcie zostało
omówione w punktach od 6.1.2..2.1. do 6.1.2..2.3.
6.1.2..2.5

ROZWIĄZANIA LOKALNYCH INSTYTUCJI PRZEWOZOWYCH W
ROZWOJU ALTERNATYWNYCH FORM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.

ZAKRESIE

Oddziaływanie na środowisko projektów przewidzianych w tym punkcie zostało
omówione w punktach od 6.1.2..2.1. do 6.1.2..2.3.
6.1.2..2.6

WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY PKP DLA POTRZEB MIEJSKICH
I PODMIEJSKICH PRZEWOZÓW ZBIOROWYCH LUDNOŚCI ORAZ SYSTEMU
TRANSPORTU KOMBINOWANEGO.

Oddziaływanie na środowisko projektów przewidzianych w tym punkcie zostało
omówione w punktach od 6.1.2..2.1. do 6.1.2..2.3.
6.1.2.3.

6.1.2..3.1

Działanie 1.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej
w osiedlach z istniejącą przewagą funkcji mieszkalnej.
ROZBUDOWA I TWORZENIE
SPORTOWO- REKREACYJNEJ, W
MIESZKALNĄ.

NOWYCH
OBIEKTÓW
INFRASTRUKTURY
OSIEDLACH Z PRZEWAśAJĄCĄ FUNKCJĄ

W ramach tego projektu przewiduje się rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
na terenie miasta. Projekt będzie obejmował budowę obiektów jak: baseny,
lodowiska, boiska, skate parki, place zabaw itp. .
Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej
wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie Miasta. Zapotrzebowanie w tym
względzie jest ogromne.
Planowane inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do rozwoju
sportu, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu
w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego
stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta, a takŜe przyczyni się do rozwoju
i promocji Miasta na arenie krajowej.
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RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy projektowane będą parkingi przy obiektach sportowych i
powierzchnia parkingu będzie przekraczała powierzchnię 0,1 ha naleŜy uzbroić teren
w kanalizację deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.2..3.2

TWORZENIE

WARUNKÓW I UŁATWIEŃ DO WYDZIELANIA LOKALI UśYTKOWYCH
NA WYNAJEM DO PROWADZENIA USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W OBSZARACH ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ.

W projekcie tym zostały zawarte działania skierowane na wzmocnienie i wspieranie
prowadzenia działalności usługowej i handlowej.
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
działalności usługowej i handlowej, efektem realizacji tego przedsięwzięcia moŜe być
zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, jest to zjawisko bardzo korzystne, ze
względu na wysoki procent bezrobocia w województwie.

Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.1.2..3.3

ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ (MIEJSCA
INTEGRACJI, POKAZÓW, POPISÓW, IMPREZ) NA TERENACH ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ.

W projekcie tym zostały zawarte działania skierowane na wzmocnienie i wspieranie
lokalnej działalności artystycznej i rozrywkowej oraz integrację społeczną. .
Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie integracji społecznej
mieszkańców osiedli, rozwój zainteresowań kulturą i sztuką będzie to kolejna
alternatywa spędzania wolnego czasu mająca na celu zapobieganie wykluczeniu
społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.2..3.4

ODNOWA

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W ŚRÓDMIEJSKICH KWARTAŁACH
MIASTA I OSIEDLACH.

Projekty przewidziane do realizacji w tym punkcie zostały zawarte w Lokalnym
Programie Rewitalizacji obszaru miasta Olsztyn na lata 2007-2015. PoniŜej
przedstawiono obszar przewidziany do rewitalizacji.

190
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Rysunek 8. Obszar podlegający rewitalizacji na terenie miasta Olsztyna.

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015.

Do LPR została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
W Prognozie oddziaływania na środowisko został opisany wpływ poszczególnych
projektów na środowisko naturalne i kulturowe. W ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zostały wydane opinie przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Olsztynie. Procedura strategiczna została zakończona postanowieniem
opublikowanym na stronie Urzędu Miasta. W niniejszej Prognozie nie został
określony wpływ projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gdyŜ temu
zagadnieniu została poświęcona Prognoza do LPR.

191
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

6.1.2..3.5

TWORZENIE WARUNKÓW DO LOKALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH
(OCHRONA ZDROWIA, SPORT) NA TERENACH Z PRZEWAśAJĄCĄ FUNKCJĄ
MIESZKANIOWĄ.

Ludzie:
W ramach projektu przewiduje się działania skierowane na ułatwienie dostępu do
placówek słuŜby zdrowia oraz obiektów sportowych. Będą to działania mające na
celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz ich rozwój fizyczny.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.2..3.6

INICJATYWY

PARTNERÓW LOKALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM
W ZAKRESIE TWORZENIA NOWYCH FUNKCJI W OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH.

Ludzie:
W ramach projektu przewiduje się działania skierowane na wprowadzenie nowych
funkcji na terenie osiedli mieszkaniowych. Będą to działania mające na celu poprawę
jakości Ŝycia mieszkańców oraz zwiększające dostęp do szerokiego zakresu zajęć
pozwalających na rozwój intelektualny mieszkańców oraz rozwój alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.2..3.7

PROJEKTY I PROGRAMY SKIEROWANE NA UROZMAICENIE WYKORZYSTANIA
CZASU WOLNEGO, ADRESOWANE DO DZIECI I MŁODZIEśY.

Oddziaływanie na środowisko projektów przewidzianych w tym punkcie zostało
omówione w punkcie 6.1.2..3.1.
6.1.2..3.8

SYSTEMY

WSPARCIA
DLA
LOKALNYCH
(OSIEDLOWYCH)
GRUP
(HOBBYSTYCZNYCH,
AMATORSKICH
INICJATYW
ZAINTERESOWAŃ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH).

Oddziaływanie na środowisko projektów przewidzianych w tym punkcie zostało
omówione w punktach od 6.1.2..3.1. do 6.1.2..3.5.
6.1.2.4.

6.1.2..4.1

Działanie 1.2.4. Kształtowanie krajobrazu w przestrzeni publicznej na
obszarach przemysłowych i składowych.
REHABILITACJA

I INTENSYFIKACJA NASYCENIA TERENAMI
OBSZARÓW ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ I SKŁADOWEJ.

ZIELONYMI

W ramach projektów przewiduje się zagospodarowanie i intensyfikację terenów
zielonych oraz zagospodarowanie terenów kierunku zieleni na terenach
przemysłowych i składowych.
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Ludzie
Projekty te maja znaczenie ewidentnie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
stworzenia odpowiednich warunków pracy w zakładach znajdujących się na terenach
przemysłowych i składowych, ponadto zagospodarowanie tych terenów zielenią
spowoduje iŜ będą one bardziej przyjazne dla ludzi.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ większość obecnie występujących na danym terenie
obszarów zielonych ulegnie zagospodarowaniu, uporządkowana zostanie istniejąca
szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana i urządzona nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności Olsztyna,
w związku z powyŜszym podjęte działania będą zmierzały do zwiększenia
bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin występujących na tym terenie.
Zwierzęta
Zagospodarowanie zieleni na terenach przemysłowych i składowych będzie
korzystne dla zwierząt. Będzie to związane głownie z wykorzystywanych Dodatkowo
urządzenie nowej zieleni wpłynie równieŜ pozytywnie na zwierzęta.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: wody, powietrze,
krajobraz, klimat, powierzchnię ziemi, obszarów chronionych, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne.
6.1.2..4.2

PORZĄDKOWANIE

I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I SKŁADOWYCH.

DROGOWEJ

NA

Obecnie na terenach przemysłowych i składowych stan dróg jest niezadowalający.
Większość dróg na tym terenie charakteryzuje się znacznymi nierównościami,
koleinami oraz ubytkami powierzchni asfaltowej.
Ludzie
Realizacja omawianego projektu wpłynie korzystnie na ludzi, ma to głównie związek
z poprawą jakości nawierzchni dróg na ww. terenach. Projekty pozwolą na poprawę
bezpieczeństwa zarówno uŜytkowników dróg publicznych.
Wodę
Omawiane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na wody zarówno powierzchniowe jak
i podziemne. MoŜliwa jest wymiana lub modernizacja instalacji kanalizacji
deszczowej. Zbierane wody deszczowe będą trafiały do kanalizacji deszczowej
Miasta, a następnie po podczyszczeniu do odbiornika wód deszczowych.
Powietrze
Przewidywany projekt spowoduje poprawę nawierzchni dróg, co usprawni płynność
ruchu. W związku z powyŜszym przedmiotowa inwestycja moŜe w nieznacznym
stopniu wpłynąć na zmniejszenie emisji do powietrza.
Krajobraz
WaŜnym elementem, na który pozytywnie wpłynie omawiana inwestycja jest poprawa
estetyki przestrzeni miejskiej.
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Obszary chronione
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania jego usytuowanie oraz skala jego
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na najbliŜsze
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie wpłynie na róŜnorodność biologiczną, rośliny,
zwierzęta, powierzchnię ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra
materialne.
6.1.2..4.3

SYSTEM

WSPARCIA DLA INICJATYW WSPÓŁPRACY ZE STRONY ŚRODOWISK
GOSPODARCZYCH.

Są to działania ze strony środowisk gospodarczych skierowane na wsparcie
inicjatyw, zadań wykonywanych na terenach składowych i przemysłowych.
Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
od 6.1.2..41 do 6.1.2..4.2.
6.1.3.

Cel taktyczny 1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca
harmonijne włączanie przestrzeni historycznej we współczesne procesy
rozwojowe.

6.1.3.1.

6.1.3..1.1

Działanie 1.3.1. Zagospodarowanie i udostępnianie obiektów oraz
przestrzeni publicznej w obszarach o szczególnej wartości historycznej
i kulturowej.
KREOWANIE

NOWYCH FUNKCJI DLA OBIEKTÓW O WARTOŚCI HISTORYCZNEJ
I KULTUROWEJ.

Ludzie:
Są to działania, które skierowane są na rozwój nowych funkcji w budynkach juŜ
istniejących o wysokich walorach historycznych i kulturowych, projekty te przyczynią
się to do zwiększenia miejsc pracy, oraz poszerzenia ilości usług dostępnych na
rynku, a takŜe do zwiększenia atrakcyjności miasta.
Powietrze
W przypadku przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, projekty te wpłyną
na poprawę, jakości powietrza w wyniku zmniejszenia ubytków energii cieplnej oraz
zmniejszenia
ilości
paliwa
potrzebnego
do
ogrzania
budynków,
a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza.
Krajobraz
Analizowane projekty wpłyną korzystnie na krajobraz, kreowanie nowych funkcji
w obiektach będzie powiązane z modernizacją i remontem tych obiektów co znacznie
poprawią estetykę obszaru Miasta.
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Obszary chronione,
Teren objęty analizowanymi projektami nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionych projektów, ich usytuowanie oraz skala ich
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będą one wpływały na obszary chronione.
Zabytki
W ramach projektu przewiduje się modernizację budynków objętych zadaniem
wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków. Działania modernizacyjne w tych
obiektach wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ przywrócone zostaną ich walory
uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające ww. budynki umoŜliwią
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, zwierzęta, rośliny, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne.
6.1.3..1.2

REWALORYZACJA I ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HISTORYCZNYCH
CZĘŚCIACH MIASTA.

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.1.3..1.3

KONSERWACJA, RENOWACJA, MODERNIZACJA I ADAPTACJA NA CELE
KULTURALNE HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH WRAZ
Z ICH OTOCZENIEM.

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.1.3..1.4

OPRACOWANIE

I REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
DLA OBSZARÓW O WYSOKICH WALORACH KULTUROWYCH, PRZYRODNICZYCH
I URBANISTYCZNYCH.

Opracowywanie programów
wzmocnienie obszarów o
i urbanistycznym.

ochrony konserwatorskiej skierowane jest na
duŜym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym
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Ludzie
Projekty te maja znaczenie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
podniesienia walorów estetycznych Miasta oraz zapewni ochronę i opiekę nad
cennymi obszarami miasta dla przyszłych pokoleń.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na bioróŜnorodność
oraz rośliny i zwierzęta związane jest to z działaniami podjętymi w celu zachowania
obszarów o walorach cennych przyrodniczo. Działania będą to związane głównie
z pielęgnacją i porządkowaniem obszarów zielonych, realizacja projektu będzie
zmierzała do utrzymania bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin
występujących na tym terenie.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego. Realizacja przedsięwzięć wpłynie na przywrócenie historycznej
roli Miasta oraz poprawę estetyki jego przestrzeni.
Obszary chronione,
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to działań
na jej brzegach. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych
Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte w Rozporządzeniu Nr 162
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj. Warm. – Mazur. Nr 160
poz 3152). KaŜde działanie podejmowane na terenie OChK naleŜy analizować pod
kątem zakazów ustanowionych na tym obszarze.
Zabytki
W ramach podejmowanych zadań przewiduje się remonty i utrzymanie wysokich
walorów budynków objętych wpisanym do rejestru, ewidencji zabytków lub mających
duŜe znaczenie historyczne bądź kulturowe nie zaliczone do ww. grup.
Podejmowane działania wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ przywrócone zostaną ich
walory uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające ww. budynki umoŜliwią
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne.
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6.1.3..1.5

SYSTEMY

ZACHĘT DLA PARTNERÓW LOKALNYCH DO REALIZACJI NOWYCH
FUNKCJI W OBIEKTACH O WARTOŚCI HISTORYCZNEJ I KULTUROWEJ.

Ludzie:
Są to działania prospołeczne skierowane na oŜywienie i udzielenie pomocy
przedsiębiorcom oraz osobom indywidualnym skierowane na realizację zadań
mających na celu wykorzystane obiektów o wartościach historycznych i kulturowych.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.3..1.6

PROGRAMY

I INICJATYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKIEROWANE NA
OśYWIAJĄCE WYKORZYSTANIE TERENÓW I OBIEKTÓW CENNYCH KULTUROWO.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.3..1.1.
6.1.3.2.

6.1.3..2.1

Działanie 1.3.2. Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa
kulturowego.
ORGANIZACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH NA TERENIE
MIASTA.

Ludzie:
Zadanie te będzie miało na celu promocję i przybliŜenie mieszkańcom Miasta
i podmiotom gospodarczym idei działań rewitalizacyjnych, mają równieŜ spowodować
aktywne włączenie społeczeństwa w ten program, np. poprzez wnoszenie nowych
projektów rewitalizacyjnych, udział w konsultacjach społecznych itp.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.3..2.2

RENOWACJA, OCHRONA I ZACHOWANIE MIEJSC PAMIĘCI.

Ludzie:
Działanie to ma bardzo istotny wpływ na ludzi związane jest to głównie
z zachowaniem toŜsamości historycznej mieszkańców Olsztyna.
Krajobraz:
W ramach projektu przewiduje się odnowę, remont i konserwację miejsc pamięci
(cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe itp.) co znacznie przyczyni się do poprawy
estetyki przestrzeni miejskiej.
Zabytki:
Projekt wpłynie korzystnie na zabytki oraz na obiekty o znaczeniu historycznym
będzie to związane z zakresem zaplanowanych prac. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.

197
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, zwierzęta, rośliny, powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby
naturalne, dobra materialne.

6.1.3..2.3

TWORZENIE ORAZ ROZWÓJ PUBLICZNYCH I NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI
KULTURY.

Ludzie:
Projekty te będą miały korzystny wpływ na ludzi gdyŜ będą związane ze
zwiększeniem dostępu mieszkańców do kultury i sztuki, a co z tym idzie
poszerzeniem ich zainteresowań i zwiększeniem moŜliwości spędzania wolnego
czasu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.1.3..2.4

PROJEKTY

NA
RZECZ
KOMPLEKSOWEJ
KONSERWACJI
ZABYTKÓW
RUCHOMYCH W OBIEKTACH UśYTKOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE PUBLICZNE I
PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO.

Ludzie
Zadania przewidziane w tym projekcie będą korzystnie wpływały na ludzi związane to
będzie np. z udostępnieniem zabytków ruchomych dla publiczności (np. w muzeach)

Zabytki:
Projekt ewidentnie wpłynie korzystnie na zabytki ruchome związane to będzie z ich
konserwacja i renowacją. JednakŜe przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać
uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Ochrony Zabytków.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, dobra materialne.

6.1.3..2.5

MODERNIZACJA,

REWALORYZACJA, RENOWACJA, KONSERWACJA ORAZ
ADAPTACJA BUDYNKÓW I BUDOWLI O ZNACZENIU HISTORYCZNYM, NADANIE IM
NOWYCH FUNKCJI UśYTKOWYCH: KULTUROWYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH.

Projekty zawarte w tym punkcie zostały opisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
Miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
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6.1.3..2.6

POPRAWA
DOSTĘPU
DO
OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH
(BUDOWA
I MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: DRÓG DOJAZDOWYCH, ALEI
ZABYTKOWYCH,
KŁADEK
ORAZ
LIKWIDACJA
BARIER
DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH).

Projekty zawarte w tym punkcie zostały opisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
Miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.1.3..2.7

PROJEKTY

ORAZ KONCEPCJE WYKORZYSTANIA TERENÓW I OBIEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH REWITALIZACJI.

Projekty zawarte w tym punkcie zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
Miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.1.4. Cel taktyczny 1.4. Ochrona i racjonalne kształtowanie
przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.

6.1.4.1.

6.1.4..1.1

środowiska

Działanie 1.4.1. Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni
publicznej miasta.
KONSERWACJA

ISTNIEJĄCYCH ORAZ URZĄDZANIE I WŁĄCZANIE NOWYCH
TERENÓW ZIELONYCH W OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..2.5.
6.1.4..1.2

KOMPLEKSOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY, REWALORYZACJI I
UDOSTĘPNIANIA OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH, OBEJMUJĄCE NP. BUDOWĘ,
ROZBUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY KIERUNKUJĄCEJ RUCH
TURYSTYCZNY W WYZNACZONE MIEJSCA NA OBSZARACH CENNYCH
PRZYRODNICZO (SZLAKI TURYSTYCZNE, ŚCIEśKI ROWEROWE, ŚCIEśKI
DYDAKTYCZNE, POMOSTY KOMUNIKACYJNE, PLATFORMY WIDOKOWE, WIEśE
OBSERWACYJNE, PARKINGI).

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..2.6.
6.1.4..1.3

REWALORYZACJA
ZIELONYM.

I PRZYWRÓCENIE FUNKCJI ZDEGRADOWANYM TERENOM

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..2.5.
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6.1.4..1.4

KREOWANIE NOWYCH FUNKCJI (REKREACYJNYCH, WYPOCZYNKOWYCH)
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENACH ZIELONYCH.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..2.1.
6.1.4..1.5

PROGRAMY

WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCE URZĄDZANIA OBSZARÓW ZIELENI
W RAMACH PARTNERSTWA LOKALNEGO Z PODMIOTAMI SPOŁECZNYMI
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Ludzie:
Są to działania wpływające korzystnie na ludzi, obejmowały będą włączenie
społeczeństwa w inicjatywy lokalne, co spowoduje zacieśnianie więzi społecznej
i poczucie odpowiedzialności za kreowane przez siebie otoczenie.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.4..1.6

PROGRAMY

WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
I KOMERCYJNYMI NA RZECZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH.

Ludzie:
Są to działania wpływające korzystnie na ludzi, obejmowały będą włączenie
społeczeństwa w inicjatywy lokalne, co spowoduje zacieśnianie więzi społecznej
i poczucie odpowiedzialności za kreowane przez siebie otoczenie.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.4.2.

6.1.4..2.1

Działanie 1.4.2. Rewitalizacja zdegradowanych i zagroŜonych degradacją
obszarów
zielonych
w
kierunku
ich
rekreacyjnego
i edukacyjnego wykorzystania.
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH EKOLOGICZNIE.

Działanie to skierowane będą na przywrócenie wartości uŜytkowej i przyrodniczej
terenom, które zostały zniszczone wskutek działalności człowieka i włączenie ich
w struktury Miasta. Chodzi tutaj przede wszystkim o obszary, na których dawniej
zlokalizowane były np. bazy i poligony wojskowe, lub terenów poprzemysłowe.
Celem jest zmiana dotychczasowej funkcji i adaptacja problemowego terenu oraz
znajdujących się na nim obiektów na inne cele: usługowe, gospodarcze, społeczne,
edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne itp. W ramach tego
procesu zintegrowane powinny zostać działania infrastrukturalne, gospodarcze,
społeczne i środowiskowe.
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Ludzie:
Działania te będą ewidentnie działaniami prospołecznymi, skierowanymi na
utworzenie miejsc pracy, oraz stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej zarówno dla
mieszkańców jak i turystów.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta
Rekultywacja terenów zdegradowanych ekologicznie będzie miała ewidentnie
pozytywny wpływ na florę i faunę. Na tych terenach zostaną zagospodarowane
tereny zielone, uporządkowana zostanie istniejąca szata roślinna oraz zostanie
zaprojektowana i urządzona nowa. Planowane projekty mają takŜe na celu
zwiększenie atrakcyjności Olsztyna, w związku z powyŜszym podjęte działania będą
zmierzały do utrzymania bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin
występujących na tych terenach. Ponadto zagospodarowanie tych terenów zielenią
spowoduje korzystny wpływ na zwierzęta, poniewaŜ zostaną utworzone miejsca do
bytowania, Ŝerowania bądź powstaną kryjówki dla zwierząt.
Wodę
W ramach projektu przewiduje się uporządkowanie i podłączenie systemów
kanalizacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej. Woda
doprowadzona będzie z wodociągu miejskiego, natomiast kanalizacja sanitarna
i deszczowa zostanie włączona do sieci kanalizacji Miasta.
Powietrze:
Zadania przewidziane w tym projekcie przyczynią się do poprawy jakości powietrza
będzie to rozwiązane z pracami termomodernizacyjnymi oraz wymianą ogrzewania
węglowego na ogrzewanie ekologiczne.
Powierzchnię ziemi:
Działania te będą pozytywnie wpływały na powierzchnię ziemi będzie to związane
z rekultywacją gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
(przesiąkanie oleju napędowego z nieszczelnych podziemnych zbiorników
zlokalizowanych na terenie baz wojskowych) i przywrócenie im funkcji uŜytkowej.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego, a takŜe przywrócenie tych terenów w struktury Miasta.
Obszary chronione,
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to
działań na brzegach rzeki. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte w Rozporządzeniu
Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj. Warm. –
Mazur. Nr 160 poz 3152). Zakazy określone w Rozporządzeniu naleŜy rozpatrywać
kaŜdorazowo w przypadku inwestycji lokalizowanych na terenie Obszaru.
Zabytki:
Projekt wpłynie korzystnie na zabytki oraz na obiekty o znaczeniu historycznym
będzie to związane z zakresem zaplanowanych działań. JednakŜe przed
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przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: klimat, zasoby
naturalne.

6.1.4..2.2

TWORZENIE I URZĄDZANIE ZIELENI PARKOWEJ NA NIEZAGOSPODAROWANYCH
TERENACH W OBSZARACH ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ.

Ludzie
Tworzenie i urządzenie zieleni parkowej na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie
działaniem prospołecznym. Zagospodarowanie zieleni, remont alejek, ustawienie
ławek i śmietników przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności osiedli
mieszkaniowych. Urządzenie zieleni parkowej będzie miejscem aktywnego
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz integrację społeczną.
RóŜnorodność biologiczna
Wpływ omawianej inwestycji na bioróŜnorodność będzie pozytywna. Związane jest to
z wykonywaniem nasadzeń roślinności (drzewa, krzewy, byliny, dosianie trawy) oraz
zabiegami pielęgnacyjnymi (przycinanie, koszenie, podlewanie, nawoŜenie).
W ramach przewidzianych prac moŜe wystąpić konieczność wycięcia drzew chorych
oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla przechodniów, a takŜe krzewów
(nadmierne zakrzewienie). Ze względu na wykonywane działania (nasadzenia
roślinności), wycinka drzew i krzewów nie jest traktowana jako czynnik zmniejszający
bioróŜnorodność.
Zwierzęta
Po przeprowadzonej analizie moŜna stwierdzić, Ŝe podjęte działania będą miały
pozytywny wpływ na zwierzęta gdyŜ zostaną utworzone miejsca do bytowania,
Ŝerowania zwierząt.
Rośliny
Planowane działania będą miały pozytywny wpływ na rośliny. Część roślinności
obecnie występującej na terenach przeznaczonych pod inwestycję moŜe ulec
likwidacji (nadmierne zakrzewienia, wycinka drzew chorych) jednak w miejscu tej
roślinności zostaną nasadzone inne rośliny zgodnie z projektem zagospodarowania
zieleni.
Ponadto pozytywny dla roślinności występującej na tym terenie będzie fakt, iŜ teren
ten będzie objęty stałą pielęgnacją (m.in. koszenie, prześwietlanie roślinności,
podlewanie, nawoŜenie), co znacznie poprawi kondycję rosnących tam roślin.
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Krajobraz
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na krajobraz, uporządkowanie terenów
zielonych, utworzenie ścieŜek spacerowych oraz ustawienie małej architektury
znacznie poprawi estetykę omawianego terenu.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głównie
z wykonywaniem nasadzeń zieleni, która korzystnie wpłynie zarówno na
zatrzymywanie zanieczyszczeń jak równieŜ dostarczanie tlenu.
Obszary chronione
Teren objęty analizowanym zadaniem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz skala
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na obszary
chronione.
Planowane zadanie nie będzie wpływało na: wodę, powierzchnię ziemi, zasoby
naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.4..2.3

TWORZENIE ŚCIEśEK EDUKACYJNYCH W OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ.

Ludzi:
Tworzenie ścieŜek edukacyjnych na terenach objętych ochroną, będzie korzystanie
dla ludzi z uwagi na stworzenie moŜliwości poszerzania wiedzy przyrodniczej
o rodzimej faunie i florze.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny:
Utworzenie ścieŜek edukacyjnych na terenach chronionych będzie korzystnie
wpływało na ww. obszary będzie to związane z ograniczeniem deptania i niszczenia
flory terenów chronionych poprzez wydzielenia szlaków do poruszania się
zwiedzających.
Obszary chronione:
Utworzenie ścieŜek edukacyjnych na terenach chronionych będzie korzystnie
wpływało na ww. obszary będzie związane to z ograniczeniem deptania i niszczenia
flory terenów poprzez wydzielania szlaków do poruszania się zwiedzających.
Planowane zadanie nie będzie wpływało na: zwierzęta, powietrze,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.1.4..2.4

RESTYTUCJA
MIASTA.

I

UTRZYMANIE

NATURALNYCH

CIĄGÓW

wodę,

EKOLOGICZNYCH

RóŜnorodność biologiczna
Wpływ omawianej inwestycji na bioróŜnorodność będzie pozytywna. Związane jest to
z wykonywaniem nasadzeń roślinności w celu uzupełnienia i odbudowy ciągów
ekologicznych będzie to związane równieŜ z zabiegami pielęgnacyjnymi
utrzymującymi droŜność ciągów ekologicznych.
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W ramach przewidzianych prac moŜe wystąpić konieczność wycięcia drzew chorych
oraz stwarzających niebezpieczeństwo (np. łamanie przez wiatr), a takŜe krzewów
(nadmierne zakrzewienie). Ze względu na wykonywane działania (nasadzenia
roślinności), wycinka drzew i krzewów działania takie nie będą traktowane jako
czynnik zmniejszający bioróŜnorodność.
Zwierzęta
Po przeprowadzonej analizie moŜna stwierdzić, Ŝe podjęte działania będą miały
pozytywny wpływ na zwierzęta gdyŜ zostaną utworzone miejsca do bytowania,
Ŝerowania, powstaną równieŜ kryjówki dla zwierząt. Zachowanie ciągłości korytarzy
ekologicznych umoŜliwi swobodne przemieszczanie się zwierząt.
Rośliny
Planowane działania będą miały pozytywny wpływ na rośliny. Część roślinności
obecnie występującej na terenach przeznaczonych pod inwestycję moŜe ulec
likwidacji (nadmierne zakrzewienia, wycinka drzew chorych) jednak w miejscu tej
roślinności zostaną nasadzone inne rośliny zgodnie z projektem zagospodarowania
zieleni.
Ponadto pozytywny dla roślinności występującej na tym terenie będzie fakt, iŜ teren
ten będzie objęty stałą pielęgnacją, co znacznie poprawi kondycję rosnących tam
roślin.
Powierzchnię ziemi:
Analizowana inwestycja wpłynie korzystnie na powierzchnie ziemi, będzie to
związane z ograniczeniem erozji wietrznej i wodnej.
Krajobraz
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na krajobraz, uporządkowanie terenów
zielonych, znacznie poprawi estetykę omawianego terenu.
Klimat
Analizowane zadanie wpłynie korzystnie na klimat, związane jest to głównie
z wykonywaniem nasadzeń zieleni, która korzystnie wpływa zarówno na
zatrzymywanie zanieczyszczeń jak równieŜ dostarczanie tlenu.
Obszary chronione
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny – dotyczy to
działań na rzece oraz na jej brzegach. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące OChK zostały zawarte w
Rozporządzeniu Nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008
r.w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj.
Warm. – Mazur. Nr 160 poz 3152). Zakazy określone w Rozporządzeniu naleŜy
rozpatrywać kaŜdorazowo w przypadku inwestycji lokalizowanych na terenie
Obszaru.
Planowane zadanie nie będzie wpływało na: ludzi, wodę, zasoby naturalne, zabytki
oraz dobra materialne.
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6.1.4..2.5

KONSERWACJA I ODTWORZENIE ZABYTKOWYCH ZAŁOśEŃ PARKOWYCH ORAZ
ZAŁOśEŃ ZDEGRADOWANYCH, (W TYM CMENTARZY) NIE WPISANYCH DO
REJESTRU ZABYTKÓW.

Ludzie:
Projekty te maja znaczenie ewidentnie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
stworzenia odpowiednich warunków wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów.
Poprawie ulegnie teŜ bezpieczeństwo spacerowiczów, gdyŜ w ramach projektów
zaplanowana będzie budowa oświetlenia parkowego. Zagospodarowanie terenów
Parkowych będzie kolejną alternatywą aktywnego spędzania wolnego czasu na
terenie Miasta. Działanie konserwacji załoŜeń zdegradowanych ma bardzo istotny
wpływ na ludzi związane jest głównie z zachowaniem toŜsamości historycznej
mieszkańców Olsztyna.
RóŜnorodność biologiczna
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ większość obecnie występujących na danym terenie
obszarów zielonych ulegnie tylko nieznacznej likwidacji, a dodatkowo zostanie
uporządkowana istniejąca szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana i urządzona
nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności Olsztyna,
w związku z powyŜszym podjęte działania będą zmierzały do utrzymania
bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin występujących na tym terenie.
Rośliny
Analizowane projekty będą miały pozytywny wpływ na roślinność, gdyŜ istniejąca
szata roślinna nie ulegnie znacznej likwidacji, a takŜe zostanie zaprojektowana
i urządzona nowa zieleń. Wyznaczenie tras ścieŜek rowerowych i budowa
pozostałych ciągów komunikacyjnych na terenie parków moŜe wiązać się
z nieznacznym usunięciem roślinności na niewielkim obszarze, jednak realizacja tych
zadań przyczyni się do zaprzestania degradowania obszarów zielonych
w późniejszym etapie, gdyŜ osoby poruszające się po parkach będą przemieszczać
się ściśle określonymi szlakami. W ramach projektów przewiduje się równieŜ
prowadzenie prac pielęgnacyjnych roślinności (koszenie, podlewanie, nawoŜenie
oraz prześwietlanie).
Zwierzęta
Po przeprowadzonej analizie moŜna stwierdzić, Ŝe podjęte działania będą miały
pozytywny wpływ na zwierzęta gdyŜ zostaną utworzone miejsca do bytowania,
Ŝerowania. Zachowanie i odtworzenie załoŜeń parkowych umoŜliwi swobodne
przemieszczania się zwierząt.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu w mieście.
Zabytki:
Projekt wpłynie korzystnie na zabytki oraz na obiekty o wysokich walorach
historycznych będzie to związane z zakresem zaplanowanych prac. JednakŜe przed
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przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Obszary chronione,
Część terenu przewidzianego pod realizację omawianych projektów zlokalizowana
moŜe być na terenach objętych granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Środkowej Łyny – dotyczy to działań na rzece oraz na jej brzegach. Ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru oraz zakazy dotyczące
OChK zostały zawarte w Rozporządzeniu Nr 162 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Środkowej Łyny (Dz. U. Woj. Warm. – Mazur. Nr 160 poz 3152). Zakazy
określone w Rozporządzeniu naleŜy rozpatrywać kaŜdorazowo w przypadku
inwestycji lokalizowanych na terenie Obszaru.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, dobra materialne.
6.1.4..2.6

INICJATYWY

NA RZECZ NOWYCH FORM ZIELENI URZĄDZONEJ
BOTANICZNE ETC).

(OGRODY

W ramach projektu przewiduje się ekspozycje głownie rodzimej flory, w przypadku
urządzania ogrodów botanicznych w obiektach zamkniętych nie przewiduje się
oddziaływania na środowisko. PoniŜej zostało opisane oddziaływanie w ogrodów
botanicznych eksponujących rodzimą florę.
Ludzie:
Tworzenie ogrodów dydaktycznych na terenach cennych przyrodniczo, będzie
korzystanie dla ludzi z uwagi na stworzenie moŜliwości poszerzania wiedzy
przyrodniczej o rodzimej florze.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych inwestycji na
bioróŜnorodność, gdyŜ parki botaniczne będą zakładane na terenach o wysokich
walorach przyrodniczych. Większość obecnie występujących na danym terenie
obszarów zielonych ulegnie tylko nieznacznemu przekształceniu, a dodatkowo
zostanie uporządkowana istniejąca szata roślinna oraz zostanie zaprojektowana
i urządzona nowa.
Planowane projekty mają takŜe na celu zwiększenie atrakcyjności Olsztyna,
w związku z powyŜszym podjęte działania będą zmierzały utrzymania
bioróŜnorodności, oraz poprawy kondycji roślin występujących na tym terenie.
Krajobraz
Projekty wpłyną pozytywnie na krajobraz, gdyŜ ich realizacja umoŜliwi stworzenie
ładu przestrzennego, zagospodarowanie terenu w Mieście.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: powietrze, wody, klimat,
powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, obszary chronione, zabytki oraz dobra
materialne.
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6.1.4..2.7

PROJEKTY

RENOWACJI OBIEKTÓW PARKOWYCH I OBSZARÓW ZIELENI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WE WŁADANIU INSTYTUCJI I PODMIOTÓW PRYWATNYCH.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.4..2.1.
6.1.4.3.

6.1.4..3.1

Działanie 1.4.3. Podnoszenie jakości i monitorowanie stanu środowiska
przyrodniczego.
BUDOWA

I MODERNIZACJA
CZYSTOŚCI WÓD.

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

SŁUśĄCEJ

W ramach tego projektu przewiduje się modernizację i remont instalacji
wodociągowej, modernizację urządzeń słuŜących do uzdatniania wody
i przepompownie wody pitnej na terenie Miasta, oraz budowa sieci deszczowej
i urządzeń do jej podczyszczania.
Ludzie:
Planowane projekty będą korzystne dla ludzi, przyczynią się do poprawienia jakości
wody pitnej dostarczanej do ludzi, ponadto modernizacja przepompowni wody i sieci
wodociągowej zwiększy dostępność wody oraz umoŜliwi będzie objęcie większej
ilości osób miejską kanalizacją wodociągową, jest to bardzo istotne głównie
w przypadku pręŜnego rozwoju Miasta zwłaszcza ilości terenów przeznaczonych pod
inwestycje głównie mieszkaniowe. Modernizacja instalacji wodociągowej związana
jest z mniejszą awaryjnością sieci a co za tym idzie zmniejszeniem przerw w
dostawach wody wynikającymi z awarii sieci.
Woda:
Inwestycja będzie korzystnie wpływać na wody, zarówno powierzchniowe jak
i podziemne będzie to związane z systemem podczyszczania wód deszczowych.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat,
zabytki, dobra materialne.

6.1.4..3.2

ELIMINOWANIE NIEEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA I ZASTĘPOWANIE
ICH NOWOCZESNYMI, ENERGOOSZCZĘDNYMI I EKOLOGICZNYMI ŹRÓDŁAMI
ENERGII.

Ludzie
Wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania na ekologiczne wpłynie pozytywnie na
ludzi gdyŜ przyczyni się to do poprawy warunków środowiskowych, w jakich Ŝyją
ludzie (czyste powietrze)
Powietrze
Działania związane z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne przyczyni się do
zmniejszenia ilości gazów i pyłów emitowanych do powietrza, a tym samym wpłynie
pozytywnie na jego jakość.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat,
zabytki, dobra materialne.
6.1.4..3.3

PROJEKTY

PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W BUDYNKACH
UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PROJEKTY TERMOMODERNIZACYJNE).

Ludzie
Jest to działania o charakterze ewidentnie prospołecznym poprawiającym warunki
pracy ludzi w instytucjach uŜyteczności publicznej, ponadto planowany projekt
wpłynie na jakość usług świadczonych na potrzeby lokalnej społeczności przez
pracowników uŜyteczności publicznej. Ponadto działania te przyczynią się do
zwiększenia atrakcyjności miasta dla mieszkańców miasta oraz turystów.
Powietrze
Działania związane z termomodernizacją przyczynią się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Krajobraz
Analizowane projekty wpłyną korzystnie na krajobraz, remont elewacji, znacznie
poprawią estetykę miasta. Realizowane działania ma na celu przywrócenie
charakterystycznego klimatu miasta.
Zabytki
Obiekty uŜyteczności publicznej mogą być obiektami wpisanymi do rejestru lub
ewidencji zabytków. Inwestycja wpłynie pozytywnie na zabytki, pod warunkiem, iŜ
przed przystąpieniem do realizacji projektu wszystkie prace będą uzgodnione
z Miejskim Konserwatorem Zabytków i prowadzone będą zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych zadań na róŜnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, klimat, zasoby naturalne oraz dobra
materialne.

6.1.4..3.4

ORGANIZACJA SELEKTYWNEJ
RECYKLINGOWI.

ZBIÓRKI

ODPADÓW

I

PODDAWANIE

ICH

Ludzie
Działania zmierzające do zwiększenia ilości odpadów poddawanych selektywnej
zbiórce odpadów i ich dalszy recykling będzie pozytywnie wpływał na ludzi, związane
będzie to głównie z poprawieniem jakości środowiska oraz powtórnym
wykorzystaniem odpadów.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

208
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

6.1.4..3.5

MONITORING I ANALIZY TRENDÓW KSZTAŁTUJĄCYCH KLIMAT AKUSTYCZNY
W MIEŚCIE.

Ludzie
Działania te będą wpływać pozytywnie na ludzi będzie to związane głownie z analizą
klimatu akustycznego i w przypadku określenia występowania przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu w Mieście zostaną podejmowane środki zaradcze.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.4..3.6

OCHRONA MIEJSC LĘGOWYCH I BYTOWANIA ZWIERZĄT I PTACTWA.

RóŜnorodność biologiczna, rośliny
W celu ochrony miejsc lęgowych i bytowania ptaków, naleŜy zachować róŜnorodność
biologiczną i rośliny, które stanowią miejsca występowania zwierząt, ogromne
znaczenie ma równieŜ utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych na terenie
Miasta oraz, obszarów zieleni miejskiej (np. parków).
Zwierzęta
Działania te są działaniami wpływającymi pozytywnie na zwierzęta i ptactwo,
w ramach projektu prowadzone będą działania, które przyczynią się do stworzenia
przyjaznych warunków do bytowania zwierząt na terenie miasta.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: ludzi, zasoby
naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat, zabytki, dobra
materialne.
6.1.4..3.7

PROGRAMY ZAPEWNIAJĄCE CZYSTOŚĆ GLEBY, WÓD I POWIETRZA.

Ludzie:
Działania te będą wpływały pozytywnie na człowieka będzie to spowodowane ogólną
poprawą środowiska, w którym egzystuje człowiek.
Wody, powietrze i glebę
Będą to działania wpływające na poprawę jakości wody zarówno powierzchniowej jak
i podziemnej oraz powietrze.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat, zabytki,
dobra materialne.
6.1.4..3.8

OPRACOWANIE
W OLSZTYNIE.

SYSTEMU

MONITOROWANIA

STANU

ŚRODOWISKA

Będzie to szeroki wachlarz działań, którego celem będzie opracowanie metod
sprawnego monitoringu stanu środowiska na terenie Miasta, analiza wyników
i podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie
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Miasta. W związku z powyŜszym przewiduje się pozytywny wpływ działań na:
róŜnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
krajobraz, klimat, obszary chronione i zasoby naturalne oraz ludzi.
6.1.4..3.9

EDUKACJA I PROMOCJA PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW.

Działania skierowane na edukuję proekologiczną mieszkańców Olsztyna będą
obejmowały zarówno szkolenia jak równieŜ tworzenie przedsięwzięć słuŜących
rozwojowi i poznawaniu rodzimej flory i fauny (np. ścieŜki dydaktyczne). Działania
takie wpłyną pozytywnie na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego jak
równieŜ kulturowego.
6.1.4..3.10

PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK LOKALNYCH (RADY OSIEDLOWE,
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,
UCZNIOWIE
SZKÓŁ)
Z SAMORZĄDEM NA RZECZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OLSZTYNIE.

Ludzie
Działania zmierzające do utrzymania czystości w Olsztynie będą miały pozytywny
wpływał na ludzi, związane będzie to głównie z poprawieniem jakości środowiska
i kształtowaniem przyjaznego otoczenia.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5. Cel taktyczny 1.5.
Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych
czynników aktywności miasta jako centralnego ośrodka regionu.

6.1.5.1.

6.1.5..1.1

Działanie 1.5.1. Tworzenie zinstytucjonalizowanych form działalności
o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.
AKTYWNE
BAŁTYK.

WŁĄCZENIE

OLSZTYNA

W

FUNKCJONOWANIE

EUROREGIONU

Projekt Euroregionu Bałtyk, powstał 22 lutego 1998 w celu rozwiązywania problemów
dotyczących rozwoju regionu oraz wspierania współpracy transgranicznej w tym
obszarze (rozwój infrastruktury drogowej, unowocześnienie i budowę przejść
granicznych, likwidacja zagroŜeń i klęsk Ŝywiołowych, transfer technologii, szkolenia
zawodowe, walka z bezrobociem, utworzenie kompleksowego systemu informacji
gospodarczej, turystycznej i kulturalnej).
Obejmuje obszary na terenie dwóch województw Polski Północnej - pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, województwa w południowo-wschodniej Szwecji (Blekinge,
Kalmar, Kronoberg), hrabstwo Bornholm w Danii, obwód kaliningradzki w Rosji,
miasto i region Liepaja na Łotwie oraz okręg kłajpedzki na Litwie.
Włączenie się Olsztyna w funkcjonowanie Euroregionu Bałtyk będzie związane
z realizacją zadań przewidzianych w Strategii Olsztyna. Ze względu na duŜe
uogólnienie zagadnienia nie ma moŜliwości analizy oddziaływania na środowisko
realizacji tego projektu.
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6.1.5..1.2

UCZESTNICTWO
TEMATYCZNYCH.

MIASTA

W

DZIAŁALNOŚCI

EUROPEJSKICH

SIECI

Realizacja tego działania wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
poprzez wdroŜenie w Olsztynie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości
techniki m.in. w celu ochrony środowiska.
6.1.5..1.3

ORGANIZACYJNE

I INFRASTRUKTURALNE MIĘDZYGMINNE POWIĄZANIA
SIECIOWE WSPIERAJĄCE AKTYWNĄ GOSPODARKĘ TURYSTYCZNĄ.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..1.12.
6.1.5..1.4

NOWE,

LOKALNE I REGIONALNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE INICJUJĄCE
I ŚWIADCZĄCE USŁUGI - PRODUKTY TURYSTYCZNE.

Ludzi:
Powstanie instytucji i organizacji inicjujących i świadczących usługi – produkty
turystyczne będzie korzystne dla ludzi gdyŜ będą oni mieli większą moŜliwość
wyboru oferty turystycznej dostępnej na rynku.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5..1.5

TWORZENIE

POROZUMIEŃ I ZWIĄZKÓW Z INNYMI GMINAMI W CELU
PODEJMOWANIA
WSPÓLNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WYMIANY
WIEDZY
I DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE.

Realizacja tego działania moŜe wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
w sposób pośredni poprzez wdroŜenie w Olsztynie zdobytej wiedzy
i doświadczenia w trakcie współpracy z partnerami z innych gmin.
6.1.5..1.6

TWORZENIE

MIĘDZYGMINNYCH INSTRUMENTÓW WSPIERANIA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W
OPARCIU
O
POROZUMIENIA
ZAWIERANE
Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU I BANKAMI.

Ludzie:
Działanie to będzie miało pozytywny wpływ na ludzi, będzie to związane ze
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie
ilości miejsc pracy i spadek bezrobocia na terenie miasta.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.1.5..1.7

TWORZENIE INSTYTUCJI PONADLOKALNYCH
POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I TRANSPORTU.

W

ZAKRESIE

ROZWOJU

Realizacja tego działania moŜe wpłynąć na środowisko w sposób pośredni poprzez
wdroŜenie rozwiązań z zakresu połączeń komunikacyjnych i transportu korzystnych
dla środowiska z uwzględnieniem partnerów i samorządów gmin województwa.
6.1.5..1.8

AKTYWIZACJA WSPÓŁPRACY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI

Realizacja tego działania moŜe wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
przez wdroŜenie w Olsztynie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości techniki
w trakcie współpracy z miastami partnerskimi.
6.1.5..1.9

TWORZENIE INSTYTUCJI WSPARCIA
O ZASIĘGU PONADLOKALNYM

ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ludzie:
Działanie to będzie miało pozytywny wpływ na ludzi, gdyŜ będzie wspierało rozwój
przedsiębiorczości, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie ilości miejsc pracy i
spadek bezrobocia na terenie Miasta.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5.2.

6.1.5..2.1

Działanie 1.5.2. Inicjowanie instytucjonalnych powiązań międzygminnych
na rzecz podziału specjalizacyjnego usług
ROZSZERZANIE

WSPÓŁPRACY Z ISTNIEJĄCYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI
USŁUGI KOMUNALNE NA TERENIE POWIATU I REGIONU.

Realizacja tego działania wpłynie korzystnie na środowisko w sposób pośredni przez
objecie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców regionu, stworzenie
systemu monitoringu ilości osób objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.
Wprowadzenie
preferencyjnych
warunków
zachęcających
mieszkańców
prowadzenia selektywnej zbiórkę odpadów (np. niŜsze opłaty za odpady zbierane
selektywnie). Działania takie wpłyną pośrednio na poprawę jakości środowiska
poprzez ograniczenie np. tworzenia dzikich wysypisk.
6.1.5..2.2

UCZESTNICTWO PARTNERSKIE I UDZIAŁ FINANSOWY W MIĘDZYGMINNYCH
PRZEDSIĘWZIĘCIACH
INFRASTRUKTURALNYCH
PODNOSZĄCYCH
RANGĘ
GOSPODARCZĄ REGIONU.

Realizacja tego działania moŜe wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
przez wdroŜenie w regionie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości techniki
zdobytych w trakcie współpracy międzygminnej.
6.1.5..2.3

TWORZENIE (UDZIAŁ W

TWORZENIU) BAZY INFORMACJI BIZNESOWEJ I RYNKU
PRACY OBEJMUJĄCEJ REGION.
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Ludzie:
Działanie to będzie miało pozytywny wpływ na ludzi, gdyŜ będzie wspierało rozwój
przedsiębiorczości, oraz wdroŜenie aktywnych form poszukiwania pracy drogą
elektroniczną.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5..2.4

TWORZENIE POWIĄZAŃ MIĘDZYGMINNYCH NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU
POWIETRZNEGO.

Na obecnym etapie nie moŜna określić wpływu omawianego działania na
środowisko, z uwagi na bardzo duŜe uogólnienie tego zagadnienia.
6.1.5..2.5

INICJATYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNYCH (OPIEKUŃCZYCH, OCHRONY ZDROWIA, ETC)

USŁUG

Ludzie:
W ramach projektu przewiduje się działania skierowane na ułatwienie dostępu do
usług specjalistycznych (opiekuńczych, ochrony zdrowia itp.). Będą to działania
mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5.3.

6.1.5..3.1

Działanie 1.5.3. Wzmacnianie roli Olsztyna w obszarze potencjalnego
oddziaływania aglomeracji w drodze partnerskiej współpracy z sąsiednimi
gminami.
PARTNERSTWO NA RZECZ BUDOWY OBWODNICY OLSZTYNA.

Są to działania skierowane na usprawnienie prac nad budową obwodnicy Olsztyna.
Działania Partnerskie nie będą miały wpływu na środowisko. Realizacja projektu
budowa obwodnicy została omówiona w punkcie 6.1.1..1.2.
6.1.5..3.2

WSPÓLNE Z GMINAMI OŚCIENNYMI PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE.

Na obecnym etapie nie moŜna określić wpływu omawianego działania na
środowisko, z uwagi na bardzo duŜe uogólnienie tego zagadnienia.
6.1.5..3.3

WSPÓŁPRACA

I
KOORDYNACJA
PLANOWANIA
W OBSZARZE MIASTA I GMIN OŚCIENNYCH.

PRZESTRZENNEGO

Zadania podjęte w tym zagadnieniu skierowane są na zapewnienie ładu
przestrzennego na terenie Miasta i gmin ościennych. W miejscowych planach
powinny być określone zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, co przyczyni się pośrednio do ochrony środowiska zarówno
przyrodniczego jak równieŜ kulturowego.
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6.1.5..3.4

KOMUNIKACJA

ZBIOROWA PODMIEJSKA I MIĘDZYGMINNA
POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA AGLOMERACJI).

(W

OBSZARZE

Ludzie
Projekt ten jest działaniem prospołecznym skierowanym na dostosowanie transportu
zbiorowego do potrzeb mieszkańców, co znacznie ułatwi poruszanie się osób
niezmotoryzowanych oraz moŜliwość wyboru komunikacji zbiorowej przez osoby
zmotoryzowane.
Powietrze
Planowane zadanie wpłynie korzystnie na powietrze, związane jest to
z ograniczeniem emisji spalin emitowanych przez samochody. Wynika to z faktu, iŜ
zmotoryzowani będą zostawiali swoje samochody i przesiadali się do komunikacji
zbiorowej.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz klimat,
zabytki, dobra materialne.
6.1.5..3.5

TWORZENIE

WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DLA ROZWOJU
INNOWACYJNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W SKALI
PONADLOKALNEJ.

Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
przedsiębiorstw, a co za tym idzie poprawienie warunków pracy ludzi w nich
zatrudnionych. Ponadto dodatkowym efektem realizacji tego przedsięwzięcia moŜe
być zwiększenie ilości nowych miejsc pracy, jest to zjawisko bardzo korzystne, ze
względu na wysoki procent bezrobocia w województwie.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.1.5..3.6

INICJOWANIE

SIECIOWYCH POWIĄZAŃ
POZARZĄDOWYMI REGIONU.

WSPÓŁPRACY

Z

ORGANIZACJAMI

Realizacja tego działania moŜe wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
przez wdroŜenie w regionie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości techniki
w trakcie współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu.
6.2.

Cel strategiczny II - wzrost poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego

6.2.1.
6.2.1.1.

Cel taktyczny 2.1. Promocja zdrowego stylu Ŝycia ze wzrostem jakości i
dostępności usług medycznych.
Działanie 2.1.1.
mieszkańców.

Edukacja

i

aktywna

profilaktyka

prozdrowotna
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6.2.1..1.1

INICJOWANIE

PROGRAMÓW PROFILAKTYKI
WYKRYWANIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.

ZDROWOTNEJ

I

WCZESNEGO

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia
oraz promowanie róŜnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.1..1.2

PROPAGOWANIE

STYLU

śYCIA

ZMNIEJSZAJĄCEGO

RYZYKO

CHORÓB

CYWILIZACYJNYCH.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, promowanie róŜnych form aktywnego spędzania
wolnego czasu. Działanie to będzie wiązało się m.in. z poszerzeniem dostępnej bazy
sportowej na terenie Miasta.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..1.3

TWORZENIE

OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI DZIECIĘCEJ (W TYM:
BUDOWY BOISK, OTWARTYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH,
PLACÓW ZABAW, ŚCIEśEK ZDROWIA, ITP).

W ramach tego projektu przewiduje się rozwój ogólnodostępnych stref rekreacji
dziecięcej (m.in. budowy boisk, otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów
zabaw, ścieŜek zdrowia).
Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej
wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie Miasta. Zapotrzebowanie w tym
względzie jest ogromne.
Planowane inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do rozwoju
sportu, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu
w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego
stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta, a takŜe do rozwoju i promocji Miasta
na arenie krajowej.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
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Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na
wody. W przypadku, gdy projektowane będą parkingi przy obiektach sportowych
i powierzchnia parkingu będzie przekraczała powierzchnię 0,1 ha naleŜy uzbroić
teren w kanalizację deszczową i separator substancji ropopochodnych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie
oraz skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.2.1..1.4

ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH.

Ludzie
Planowane inwestycja wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – fizyczny
uczniów. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci, oraz
będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.1..1.5

ROZBUDOWA

I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOŁACH
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJACH SPORTOWYCH.

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury w szkołach
i samorządowych instytucjach sportowych, W ramach projektu przewiduje się m.in.
modernizacje istniejących boisk, budowa lodowisk, kortów tenisowych itp. Przewiduje
się budowę boisk zarówno ze sztuczną jak i trawiastą nawierzchnią. Projekty mają
powstać na terenach silnie przekształconych, na których obecnie występuje
infrastruktura sportowa, w nielicznych przypadkach infrastruktura sportowa będzie
powstawała na terenach zielonych lub nieuŜytkach.
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Ludzie
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury sportu i rekreacji. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej
w zakresie boisk sportowych o róŜnych funkcjach wskazuje na duŜy niedobór tego
typu obiektów sportowych. Zapotrzebowanie w tym względzie jest ogromne.
Planowana inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do
uprawiania ćwiczeń sportowych, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do uprawnia
sportu w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji
zdrowego stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
W przypadku modernizacji i przebudowy istniejącej infrastruktury sportowej nie
przewiduje się wpływu na róŜnorodność biologiczną i rośliny. W przypadku nowo
powstałych obiektów przewiduje się usunięcie roślinności z terenu, na których mają
powstać obiekty jednak z uwagi na duŜe antropogeniczne przekształcenie terenów
nie przewiduje się negatywnego wpływu na bioróŜnorodność i rośliny.
Wodę
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wody zarówno
powierzchniowe jak i podziemne, przewiduje się, iŜ moŜliwość utworzenia kanalizacji
deszczowej na terenie planowanych obiektów, planowana kanalizacja będzie
włączona do kanalizacji deszczowej miasta.
Krajobraz
Analizowane zadania wpłyną korzystnie na krajobraz, uporządkowanie oraz
zagospodarowanie terenu w kierunku sportowym znacznie poprawi estetykę terenów
przewidzianych pod inwestycję.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym projektem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego projektu, jego usytuowanie oraz rodzaj
i skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie on wpływał na obszary
chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na: zwierzęta, powietrze,
klimat, obszary chronione, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, powierzchnię
ziemi.
6.2.1..1.6

BUDOWA BOISK I OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.2..3.1.
6.2.1..1.7

STAŁY MONITORING STANU ZDROWIA MŁODZIEśY SZKOLNEJ

Ludzie:
W ramach projektu przewiduje się działania skierowane na monitoring stanu zdrowia
młodzieŜy szkolnej, wpłynie on na poprawę zdrowia młodzieŜy, ewentualne wczesne
wykrywanie chorób oraz szybka pomoc w ewentualnych nagłych wypadkach.
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Ponadto działanie te będzie związane ze zwiększeniem miejsc pracy dla personelu
medycznego.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..1.8

SKUTECZNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH.

Ludzie:
W ramach projektu przewiduje się działania skierowane na poprawę stanu uzębienia
u młodzieŜy szkolnej, będzie to związane z wczesnym wykrywaniem zmian w stanie
uzębienia, oraz wprowadzenie zabiegów np. fluoryzacja mających na celu
zapobieganie rozwijaniu próchnicy.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..1.9

WSPIERANIE

INICJATYW LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA
RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I ZDROWEGO STYLU śYCIA.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia
oraz promowanie róŜnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..1.10

AKCJE

INFORMACYJNE I UŚWIADAMIAJĄCE PROMUJĄCE ZDROWY STYL śYCIA
PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKA MEDYCZNE.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia
oraz promowanie róŜnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
ORGANIZACJA I INICJOWANIE PROGRAMÓW BEZPŁATNYCH BADAŃ I PORAD MEDYCZNYCH.
Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do bezpłatnych badań i porad medycznych, w konsekwencji
spowoduje to poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz szybsze wykrywanie
chorób.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
ROZSZERZENIE MOśLIWOŚCI Z
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ.

POZALEKCYJNEGO

KORZYSTANIA

ZE

SZKOLNEJ

Ludzie
Planowane inwestycja wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – fizyczny
uczniów. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego stylu Ŝycia wśród młodzieŜy
szkolnej, oraz będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1.2.

6.2.1..2.1

Działanie 2.1.2. Podnoszenie standardu infrastruktury oraz wyposaŜenia
placówek medycznych i opieki społecznej.
MODERNIZACJA

I ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ,
SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ WYPOSAśENIA SAMORZĄDOWYCH PLACÓWEK
OCHRONY ZDROWIA W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w konsekwencji będzie
spowoduje to z poprawę stanu zdrowia mieszkańców, szybsze wykrywanie chorób
oraz większą skutecznością leczenia.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.1..2.2

WSPIERANIE

POWSTAWANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW I CENTRÓW
RATOWNICTWA (W TYM WODNEGO).

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie skuteczności ratowania ludzi chorych, którym potrzebna jest szybka
pomoc medyczna.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

219
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

6.2.1..2.3

TWORZENIE

I
GERIATRYCZNEJ.

ROZWÓJ

PLACÓWEK

SPECJALISTYCZNEJ

OPIEKI

W ramach tego projektu przewiduje się tworzenie i rozwój domów pomocy społecznej
dla osób sprawnych i dla przewlekle chorych, zakładów opiekuńczo-leczniczych,
zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, domów dziennego pobytu, dziennych szpital
geriatrycznych oraz hospitalizacji domowej.
Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na poprawę
jakości Ŝycia ludzi w podeszłym wieku, czyli spowodowanie, aby mogli oni jak
najdłuŜej funkcjonować w miarę samodzielnie we własnym środowisku, a takŜe
zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i opiekuńczej.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.1..2.4

ZAPEWNIENIE PROFILAKTYKI, OPIEKI ZDROWOTNEJ I LECZNICTWA W ZAKRESIE
CHORÓB SPOŁECZNYCH (GRUŹLICA, AIDS).

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie skuteczności w zakresie leczenia i profilaktyki w zakresie chorób
cywilizacyjnych. Ponadto działanie związane będą z ograniczeniem wykluczenia
społecznego ludzi chorych.

Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..2.5

PROGRAMY I PROJEKTY UNOWOCZEŚNIAJĄCE I WPROWADZAJĄCE NOWE
USŁUGI MEDYCZNE.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu ludzi do najnowszych metod leczenia oraz nowych skutecznych
leków, w konsekwencji będzie to związane z poprawą stanu zdrowia mieszkańców,
szybszym wykrywaniem chorób oraz większą skutecznością leczenia.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.1..2.6

PROJEKTY

W ZAKRESIE TERAPEUTYCZNYCH SYSTEMÓW TELEMEDYCZNYCH,
MEDYCZNYCH
INTERNETOWYCH
SYSTEMÓW
EDUKACYJNYCH
ORAZ
GROMADZENIA DANYCH.

Projekt ma na celu wykonanie i wdroŜenie zaawansowanego systemu usług
telemedycznych, który umoŜliwi pacjentom uzyskiwanie fachowej pomocy
specjalistycznej w ramach telekonsultacji i telekonferencji z lekarzami, jak i wymianę
doświadczeń między samymi lekarzami oraz wspólne rozwiązywanie problemów
wynikających z realizacji zadań diagnostyczno-terapeutycznych.
Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu ludzi do pomocy medycznej bez konieczności wychodzenia
z domu jest to bardzo waŜne w przypadku podstawowej opieki medycznej oraz
w przypadku osób z dysfunkcją ruchu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.1..2.7

TWORZENIE OŚRODKÓW ŚWIADCZĄCYCH
WYPOCZYNKOWE DLA OSÓB STARSZYCH.

USŁUGI

REHABILITACYJNO-

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na poprawę
jakości Ŝycia ludzi w podeszłym wieku, czyli spowodowanie, aby mogli oni jak
najdłuŜej funkcjonować w miarę samodzielnie we własnym środowisku, a takŜe
zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i opiekuńczej.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..2.8

TWORZENIE

KLUBÓW OSIEDLOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEśY ZE ŚRODOWISK
DYSFUNKCYJNYCH I PATOLOGICZNYCH.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie klubów osiedlowych głownie poprzez
wykorzystanie dostępnych lokali w instytucjach uŜyteczności publicznej lub adaptacja
na te potrzeby pomieszczeń w budynkach mieszkalnych (strychy, suszarnie itp.) oraz
organizacje zajęć sportowych i terapeutycznych.
Ludzie
Planowane inwestycja wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – społeczny
dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych. Projekt przyczyni się do aklimatyzacji
młodzieŜy w społeczeństwie, moŜliwości współdziałania w grupie oraz będzie miała
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.1..2.9

ORGANIZACJA OPIEKI
RODZIN UBOGICH.

I ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI Z

W ramach projektu przewiduje się organizowanie pomieszczeń, w których będzie
organizowana opieka nad dziećmi z rodzin ubogich, przygotowywane będą posiłki
itp. W ramach tego projektu przewiduje się organizacje czasu wolnego dla dzieci
oraz zapewnienie miejsca gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie.
Ludzie
Planowane inwestycja wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – społeczny
dzieci z rodzin ubogich. Projekt przyczyni się rozwoju fizycznego, psychicznego
i społecznego dzieci oraz będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
6.2.1..2.10

TWORZENIE HOSTELI – PRZYSTANI DLA MATKI Z DZIECKIEM W TRUDNYCH
SYTUACJACH śYCIOWYCH.

Projekt ten przewiduje adaptację istniejących budynków lub budowę nowych w celu
tworzenia miejsc bezpiecznego pobytu dla matek z dziećmi, które znalazły się
w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Ludzie:
Jest to działanie skierowane na pomoc, kobietom, które znajdują się w trudnej
sytuacji Ŝyciowej. Hospicja to przewaŜnie miejsca tymczasowego pobytu dające
moŜliwość odcięcia się od problemów (np. przemoc w rodzinie) i rozpoczęcie nowego
etapu w Ŝyciu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1.3.

6.2.1..3.1

Działanie 2.1.3. Rozszerzanie zakresu i dostępności specjalistycznej
opieki zdrowotnej.
PROGRAMY

I PROJEKTY
ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH.

NA

RZECZ

TWORZENIA

SPECJALISTYCZNYCH

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w konsekwencji będzie
to związane z poprawą stanu zdrowia mieszkańców, szybszym wykrywaniem chorób
oraz większą skutecznością leczenia.
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6.2.1..3.2

TWORZENIE

WARUNKÓW
UŁATWIAJĄCYCH
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH.

DOSTĘPNOŚĆ

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług medycznych, w konsekwencji
będzie to związane z poprawą stanu zdrowia mieszkańców, szybszym wykrywaniem
chorób oraz moŜliwością leczenia w miejscu zamieszkania.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..3.3

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OPIEKI PALIATYWNEJ – HOSPICJA.

Opieka paliatywna obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy
znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny
paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale
poprawienie jakości Ŝycia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:
−
złagodzenie objawów choroby
−
eliminowanie bólu
−
wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliŜszych (źródło: Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej www.medycynapaliatywna.org).

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie opieki nad ludźmi chorymi zarówno w hospicjach oraz pomoc w opiece
nad chorymi w domu. Bardzo waŜne dla ludzi (przede wszystkim rodzin)
opiekujących się chorymi jest informacja oraz praktyczna pomoc jak postępować
z osobą w terminalnym stadium choroby.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.1..3.4

PROJEKTY

ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DLA OSÓB PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH.

Ludzie
Realizacja tego działania jest działaniem prospołecznym, skierowanym na
zwiększenie opieki nad ludźmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi, którzy potrzebują
stałej opieki w domach.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.1..3.5

ORGANIZOWANIE

USŁUG
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

OPIEKUŃCZYCH

I

REHABILITACJI

DLA

Ludzie
Realizacja tego działania ma na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym
w funkcjonowaniu w społeczeństwie, oraz wszechstronne usprawnienie osób
z niepełną sprawnością.
6.2.2.

Cel taktyczny 2.2. Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa
w mieście.

6.2.2.1.

6.2.2..1.1

Działanie 2.2.1. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
ROZBUDOWA
PUBLICZNYCH
MIASTA.

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITORINGU W MIEJSCACH
– JEDNOLITY SYSTEM MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Ludzie:
Są to działania skierowane na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Olsztyna, zarówno w centrum miasta jak i na osiedlach o zwartej zabudowie
mieszkaniowej. Działania przyczynią się do ograniczenia przestępczości,
zmniejszenie zachowań patologicznych oraz zwiększenie skuteczności interwencji
takich jednostek jak policja czy straŜ.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.2..1.2

BUDOWA
URZĄDZEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU
DROGOWEGO
I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (STEROWANIA) RUCHEM.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..1.4.
6.2.2..1.3

ŚRODKI I URZĄDZENIA USPOKOJENIA RUCHU.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.2..1.3.
6.2.2..1.4

SYSTEMY MONITORINGU TRANSPORTU ZBIOROWEGO I PRZYSTANKÓW.

Ludzie:
Są to działania skierowane na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Olsztyna, skierowane bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa na
przystankach autobusowych, dworcu kolejowym itp. Działania te przyczynią się do
ograniczenia przestępczości, zmniejszenia dewastacji przystanków, zmniejszenie
zachowań patologicznych oraz zwiększenie skuteczności interwencji takich jednostek
jak policja.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.2..1.5

ROZBUDOWA SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROśENIACH.

Przykładem takiego rozwiązania moŜe być system monitoringu miasta, połączony
z systemem syren elektronicznych głośnomówiących, które zostaną zamontowane
na terenie miasta sterowanych przez centralę alarmową. Ponadto projekt moŜe
obejmować np. to zostać osiągnięte poprzez wydanie informatorów o zagroŜeniach i
sposobie zachowania się w przypadku ich wystąpienia.
Ludzie:
Są to działania skierowane na podniesienie bezpieczeństwa na terenie Miasta oraz
zmniejszenie czasu reakcji słuŜb ratowniczych w czasie zagroŜenia.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.2..1.6

ROZBUDOWA WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA
RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE (POLICJA, SŁUśBY SANITARNE
I RATOWNICZE, STRAś POśARNA, ETC.).

Ludzie
Jest to działania o charakterze ewidentnie prospołecznym poprawiającym warunki
pracy ludzi w instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa, ponadto planowany
projekt wpłynie na jakość usług świadczonych na potrzeby lokalnej społeczności
przez instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa, oraz zwiększy skuteczność
przeprowadzanych przez nie działań.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.2..1.7

PROJEKTY

OBYWATELSKIE
PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.

MAJĄCE

NA

CELU

ZAPOBIEGANIE

Ludzie
Są to działania polegające m.in. na tworzeniu tzw. straŜy obywatelskiej, współpracy
i współdziałania pomiędzy mieszkańcami w celu zapobiegania przestępczości
nieletnich.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.2..1.8

PROGRAMY OBEJMUJĄCE WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH
I
ORGANIZACJI
RODZICIELSKICH
PODNOSZĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
W SZKOŁACH.

Ludzie
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów jak
i nauczycieli. Działania te będą polegały m.in. na zainstalowaniu monitoringu
w szkołach, wpajaniu uczniom szacunku dla nauczycieli, oraz kształtowanie
w domach prawidłowych postaw opartych na szacunku i poszanowaniu drugiego
człowieka.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.2.2.

6.2.2..2.1

Działanie 2.2.2.
bezpieczeństwa.

Wspieranie

obywatelskich

inicjatyw

w

zakresie

REGULAMINOWE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ELIMINACJĘ ZJAWISK PATOLOGICZNYCH W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH.

Ludzie
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów jak
i nauczycieli, ma to zostać osiągnięte poprzez znowelizowanie lub wprowadzenie
regulaminów w szkołach , które będą nakładały moŜliwość wyciągania konsekwencji
za nieregulaminowe zachowanie elementy karania, dyscyplinowania i restrykcji
np. wprowadzanie prac socjalnych na rzecz szkoły). Działania będą miały
zastosowanie dopiero po wyczerpaniu dostępnych, korygujących oddziaływań
wychowawczych.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.2..2.2

ZINTEGROWANA

SIEĆ
MONITORINGU
WIZYJNEGO
W
SZKOŁACH
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ W OBIEKTACH WZMOśONEGO RUCHU
MŁODZIEśY (PARKI, DYSKOTEKI, OTOCZENIE PUBÓW I MIEJSC ROZRYWKI).

Ludzie:
Są to działania skierowane na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,
ograniczenie zachowań patologicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu ludzi młodych.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.2..2.3

ROZWIJANIE DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM „BEZPIECZNY OLSZTYN”
(TAXI-OKO, STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
W OSIEDLACH).

Ludzie:
Są to działania skierowane na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Olsztyna, zarówno w centrum miasta jak i na osiedlach o zwartej zabudowie
mieszkaniowej. Działania przyczynią się do ograniczenia przestępczości,
zmniejszenie zachowań patologicznych oraz zwiększenie skuteczności interwencji
takich jednostek jak policja czy straŜ. Zostanie to osiągnięte poprzez współpracę
wszystkich środowisk z policją, straŜą miejska itp. Projekt ten ma równieŜ na celu
przeciwdziałanie znieczuleniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.2..2.4

WSPIERANIE
(ADAPTACJI
MŁODZIEśY.

INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ BUDOWY INFRASTRUKTURY
POMIESZCZEŃ)
SŁUśĄCEJ
ZAJĘCIOM
POZALEKCYJNYM

W ramach projektu przewiduje się utworzenie klubów osiedlowych głownie poprzez
wykorzystanie dostępnych lokali w instytucjach uŜyteczności publicznej lub adaptacja
na te potrzeby pomieszczeń w budynkach mieszkalnych (strychy, suszarnie itp.) oraz
organizacje zajęć pozalekcyjnych
Ludzie
Planowany projekt wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – społeczny
młodzieŜy szkolnej. Projekt przyczyni się zmniejszenia przestępczości nieletnich,
zachowań patologicznych oraz będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. Ponadto przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań młodzieŜy.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.2..2.5

PROMOCJA

ZACHOWAŃ I INICJATYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA RZECZ
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA W OSIEDLACH ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I OBSZARÓW
ZABUDOWY WIELOMIESZKANIOWEJ.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.2.2..2.3.
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6.2.2.3.

Działanie
2.2.3.
Tworzenie
warunków
współpracy
szkół,
specjalistycznych jednostek i rodziców, warunkujących wychowanie dzieci
i młodzieŜy do Ŝycia w społeczeństwie obywatelskim.

W ramach tego działania zostały wyodrębnione zadania, które mają na celu
przystosowanie dzieci i młodzieŜy do Ŝycia w społeczeństwie obywatelskim.
W związku z powyŜszym poszczególne projekty zostały opisane razem.
6.2.2..3.1
6.2.2..3.2
6.2.2..3.3
6.2.2..3.4
6.2.2..3.5
6.2.2..3.6

BUDOWANIE SYSTEMU WZMACNIAJĄCEGO KULTUROTWÓRCZĄ FUNKCJĘ
SZKOŁY.
WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZEJ FUNKCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
PROMOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH.
ROZSZERZENIE OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
PROGRAMY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Ludzie:
W ramach tego projektu jest m.in. przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole,
moŜna to osiągnąć głównie poprzez przebudowę relacji interpersonalnych i tworzenie
przyjaznego klimatu społecznego. Działanie te zostanie osiągnięte poprzez
doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. Dorośli mają
pomóc dzieciom i młodzieŜy, aby stali się oni odpowiedzialnymi ludźmi, potrafiącymi
współdziałać i porozumiewać się bez przemocy z innymi. Ponadto działania będą
obejmowały rozwój zainteresowań uczniów.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.3. Cel taktyczny 2.3. Wzrost poziomu kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań
rynku pracy.

6.2.3.1.

6.2.3..1.1

Działanie 2.3.1. Wyrównywanie poziomu kształcenia w jednostkach
oświatowych.
WZBOGACANIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Ludzi:
Działania te skierowane są na wprowadzenie wzbogacenie oferty edukacyjnej, oraz
rozwijanie umiejętności uczniów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
6.2.3..1.2

PODNOSZENIE

POZIOMU MINIMALNYCH STANDARDÓW INFRASTRUKTURY
DYDAKTYCZNEJ I SPORTOWEJ W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH.

Ludzie:
Są to działania prospołeczne skierowane na rozwój fizyczny uczniów, rozszerzenie
dostępnej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wzbogacenie wyposaŜenia np. bibliotek
i pracowni multimedialnych wspierający rozwój wiedzy i zainteresowań uczniów.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

MONITORING SYSTEMU NAUCZANIA W SZKOŁACH
Do tego punktu zostały zaliczone trzy projekty:
6.2.3..1.3
SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA NAUCZYCIELI W OPARCIU O WSKAŹNIKI
JAKOŚCIOWE.
6.2.3..1.4
SYSTEMY OCEN POZIOMU ZAANGAśOWANIA NAUCZYCIELI.
6.2.3..1.5
SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA DYREKTORÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŁĄCZNĄ
(MERYTORYCZNĄ I EKONOMICZNĄ) EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.
Ludzie:
Są to działania skierowane na wzmocnienie i poszerzenie wiedzy kadry
nauczycielskiej oraz wprowadzenie nowych metod w nauczaniu w szkołach.
Spowoduje to, iŜ kadra nauczycielskiego będzie lepiej wykształcona i wiedza będzie
przekazywana w ciekawszy sposób bardziej dostępny dla uczniów. Z drugiej jednak
strony działania takie mogą przyczynić się do zjawiska określanego, jako „wyścig
szczurów”. Konsekwencją moŜe być wrogość między nauczycielami, co niekorzystnie
wpłynie zarówno na uczniach jak równieŜ na nauczycieli.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.2.3..1.6

WYPOSAśENIE TECHNICZNE DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Ludzie:
Celem tego projektu jest lepsze wykształcenie i przygotowanie uczniów do
przyszłego zawodu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.3..1.7

RACJONALIZUJĄCE

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNO
ORGANIZACYJNE W OŚWIACIE

Ludzie:
Są to działania skierowane na wzmocnienie funkcji oświaty, będzie to korzystne
zarówno dla uczniów jak równieŜ dla nauczycieli.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.3..1.8

PROGRAMY ROZWIJAJĄCE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ.

Ludzie
Planowany projekt wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój psycho – społeczny
młodzieŜy szkolnej. Projekt przyczyni się zmniejszenia przestępczości nieletnich,
zachowań patologicznych oraz będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. Ponadto przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań młodzieŜy.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.3.2.

6.2.3..2.1

Działanie
2.3.2.
Rozbudowa
i infrastruktury informatycznej.
ZAPEWNIENIE

oprzyrządowania

dydaktycznego

INFRASTRUKTURY I OPRZYRZĄDOWANIA INFORMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW.

Projekt ten będzie obejmował doposaŜenie pracowni informatycznych, będzie to
wiązało się równieŜ z odpowiednio wykształconą kadrą nauczycielską.
Ludzi:
Działanie to będzie korzystne dla uczniów, gdyŜ pozwoli na prace na dobrym
sprzęcie, zapoznanie się z nowinkami technicznymi oraz przyczyni się do nauki
nowych programów przydatnych w pracy podejmowanej w przyszłości.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.3..2.2

STANDARDY WYPOSAśENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOŁACH.

Ludzie:
Dobre wyposaŜenie pracowni przedmiotowych w szkołach, przyczyni się do
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sposób praktyczny.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.3..2.3

INICJATYWY

ORGANIZACJI UCZNIOWSKICH I RODZICIELSKICH
WSPIERANE Z FUNDUSZY UE).

(PROJEKTY

Ludzie:
Są to projekty mające na celu współpracę organizacji uczniowskich i rodzicielskich
w celu pozyskiwania środków i funduszy z UE na rozwój placówek oświatowych,
doposaŜenie pracowni informatycznych, zawodowych oraz bibliotek. Działania te
będą skierowane na poszerzenie wiedzy i zainteresowań uczniów.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
Działanie 2.3.3. Nowoczesna edukacja i kształtowanie postaw
przedsiębiorczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni,

6.2.3.3.

6.2.3..3.1

OPRACOWANIE
PROMOWANIE
I STUDENTÓW.

6.2.3..3.2
6.2.3..3.3
6.2.3..3.4
6.2.3..3.5
6.2.3..3.6

ODPOWIEDNICH INSTRUMENTÓW EDUKACYJNYCH ORAZ
IDEI
PARTNERSTWA
LOKALNEGO
WŚRÓD
UCZNIÓW

TWORZENIE I ELASTYCZNE WPROWADZANIE PROGRAMÓW ODPOWIEDNICH DO
POTRZEB RYNKU.
ROZWÓJ KSZTAŁCENIA E-LEARNINGOWEGO.
PROGRAMY EDUKACYJNE O TEMATYCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW
I ABSOLWENTÓW.
TWORZENIE WARUNKÓW POWSZECHNOŚCI DOSTĘPU DO INTERNETU.
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ADRESOWANA DO ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYśSZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH.

6.2.3..3.7

SYSTEMY

FINANSOWEGO I POZAFINANSOWEGO WSPARCIA DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW Z INICJATYWĄ ZAINTERESOWANYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
I SAMODZIELNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Projekty przewidziane w działaniu 2.2.3. są działaniami prospołecznymi
nieinfrastrukturalnymi skierowane są na rozwój dostępu do wiedzy zarówno dla
uczniów jak i studentów, polegają równieŜ na poszerzeniu dostępnej oferty
nauczania aby dostosować ją do potrzeb rynku pracy oraz przygotować uczniów do
poruszaniu się na rynku pracy.
6.2.4.

Cel taktyczny 2.4. Wspieranie rozwoju róŜnych
obywatelskiej – budowanie kapitału społecznego.

6.2.4.1.

form

aktywności

Działanie 2.4.1. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej, skuteczności
partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.
ZASAD
WSPÓŁPRACY,
SYSTEMÓW
WSPARCIA
INSTYTUCJONALNEGO I FINANSOWEGO ORAZ OKREŚLANIE ZADAŃ ZLECANYCH
DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.

6.2.4..1.1

FORMUŁOWANIE

6.2.4..1.2

ROZWIJANIE

6.2.4..1.3

WSPIERANIE

6.2.4..1.4

WSPIERANIE

DIALOGU
SPOŁECZNEGO
I
WŁĄCZANIE
PARTNERÓW
SPOŁECZNYCH DO DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ZWIĘKSZENIU ODDZIAŁYWANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RYNEK PRACY.

PROGRAMÓW DOTYCZĄCYCH WSPÓLNEGO DIAGNOZOWANIA
LOKALNYCH PROBLEMÓW, KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.
DZIAŁAŃ TWORZĄCYCH PŁASZCZYZNĘ STAŁEJ WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY PODMIOTAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ
ŚWIADCZENIEM PODOBNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH LUB DZIAŁAJĄCYCH W TEJ
SAMEJ SFERZE PROBLEMOWEJ.
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6.2.4..1.5

WSPIERANIE

6.2.4..1.6

WZMOCNIENIE

6.2.4..1.7

BUDOWA

6.2.4..1.8

TWORZENIE

6.2.4..1.9

PROWADZENIE

6.2.4..1.10

TWORZENIE

6.2.4..1.11

BUDOWA

6.2.4..1.12

INICJATYWY DZIAŁAŃ WSPÓLNYCH W RAMACH PARTNERSTWA LOKALNEGO.

6.2.4.2.

INICJATYW ZMIERZAJĄCYCH DO TWORZENIA OŚRODKÓW
DORADZTWA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z FUNDUSZY UE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WEWNĘTRZNYCH STRUKTUR
INTEGRUJĄCYCH DZIAŁANIA SEKTORA POZARZĄDOWEGO.
STRUKTUR INTEGRUJĄCYCH DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO SEKTORA
POZARZĄDOWEGO Z SEKTOREM GOSPODARCZYM (INSTYTUCJAMI SAMORZĄDU
GOSPODARCZEGO).

I ROZWÓJ BAZY INSTYTUCJONALNEJ DORADZTWA I WSPARCIA
FINANSOWEGO.
ANALIZ I BADAŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA I POTRZEB
SEKTORA POZARZĄDOWEGO.

INSTRUMENTÓW I METOD W ZAKRESIE PROWADZONEGO PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.
I DOSKONALENIE SYSTEMU
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

SZKOLENIA

LIDERÓW

I

KADR

Działanie 2.4.2. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego

6.2.4..2.1

ZLECANIE ZADAŃ
POZARZĄDOWE.

6.2.4..2.2

PROGRAMY

SZKOLENIOWE
DLA
ZAGROśONYCH
BEZROBOCIEM
I
BEZROBOTNYCH, POZWALAJĄCE NA UZYSKANIE POSZUKIWANYCH NA
RYNKU KWALIFIKACJI.

6.2.4..2.3

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM NA RZECZ TWORZENIA INSTYTUCJI WSPARCIA DLA
POTENCJALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
KRZEWIENIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POPRZEZ STOSOWANIE
INICJATYW
SZKOLENIOWO
- EDUKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH NA
DOKSZTAŁCANIE OSÓB OBJĘTYCH TRWAŁYM BEZROBOCIEM.
POBUDZANIE MIESZKAŃCÓW DO KREATYWNOŚCI I WŁASNYCH INICJATYW
W ZAKRESIE SAMOREALIZACJI I SAMOROZWOJU.

6.2.4..2.4

6.2.4..2.5

PUBLICZNYCH

DO

REALIZACJI

PRZEZ

ORGANIZACJE

W ramach celu taktycznego przewidziane są zadania nieinfrastrukturalne skierowane
na wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz wspieranie róŜnych form aktywności
obywatelskich. Działania te będą korzystne wpływały na ludzi.

6.2.5. Cel taktyczny 2.5. Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
6.2.5.1.

Działanie 2.5.1. Doskonalenie systemu wsparcia społecznego osób i rodzin
ubogich objętych bezrobociem oraz ich integracja ze społeczeństwem.

6.2.5..1.1
6.2.5..1.2
6.2.5..1.3

TWORZENIE OŚRODKÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH.
ELIMINOWANIE PRZEJAWÓW WYKORZYSTYWANIA

6.2.5..1.4

INICJOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU
TWORZENIE „SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH”.

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU
PRACY DO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W „SZAREJ STREFIE”.
EKONOMII SPOŁECZNEJ, M.IN.
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6.2.5..1.5
6.2.5..1.6

INICJATYWY „SAMOPOMOCOWE” W RAMACH KLUBÓW BEZROBOTNYCH.
PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE I INTEGRACYJNE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
W TYM Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ.
W ramach działania 2.5.1. zostały zaliczone projekty skierowane na aktywizację osób
bezrobotnych. Będą to działania prospołeczne, będą wiązały się ze zmniejszeniem
bezrobocia, poprawą jakości Ŝycia i zamoŜnością mieszkańców oraz będą
przeciwdziałały ich wykluczeniu społecznemu.
6.2.5.2.

Działanie 2.5.2. Likwidacja barier i ograniczeń dla aktywnej samorealizacji
osób niepełnosprawnych.

6.2.5..2.1

WZBOGACANIE

6.2.5..2.2

SZKOLENIA

OFERTY
EDUKACYJNEJ
DLA
DZIECI
I
MŁODZIEśY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE SZKOLNICTWA SPECJALNEGO I
INTEGRACYJNEGO. PRZYGOTOWANIE DZIECI DO śYCIA W ZINTEGROWANEJ
SPOŁECZNOŚCI.
ZWIĘKSZAJĄCE POTENCJAŁ ZAWODOWY
UZYSKANIA PRACY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

I

MOśLIWOŚCI

Ludzie:
Są to projekty skierowane rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych
oraz rozszerzenie dostępnej oferty kształcenia osób niepełnosprawnych w celu na
aktywne włączenia i Ŝycia w społeczeństwie, moŜliwości podjęcia satysfakcjonującej
pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.5..2.3

LIKWIDACJA BARIER ARCHIEKTONICZNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ORAZ OBIEKTACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (HANDEL, KULTURA, SPORT,
WYPOCZYNEK) DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekty opisane w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
Miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.2.5..2.4

PROGRAMY

6.2.5..2.5

PROJEKTY

WSPARCIA DLA ZORGANIZOWANYCH FORM AKTYWIZACJI
I INTEGRACJI ŚRODOWISK NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

SKIEROWANE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Ludzie:
Są to projekty skierowane na propagowanie zatrudniania nowych miejsc pracy,
pomoc w usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych oraz podniesienia jakości Ŝycia
tych ludzi. Podejmowane będą równieŜ działania mające na celu zapobieganie
wykluczeniu społecznego ludzi.
233
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.5.3.

Działanie 2.5.3. Tworzenie warunków do wyrównywania szans
rozwojowych dzieci i młodzieŜy ze środowisk dysfunkcyjnych i
zagroŜonych patologią.

6.2.5..3.1

PROGRAMY WSPIERAJĄCE WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI ADRESOWANE DO
MŁODZIEśY.

6.2.5..3.2

PROGRAMY

SKIEROWANE DO ZAGROśONYCH NARKOMANIĄ ORAZ NA
WYZWOLENIE SIĘ OD UZALEśNIEŃ ADRESOWANE DO DZIECI, MŁODZIEśY I
DOROSŁYCH (ALKOHOL, NARKOTYKI, INTERNET, INNE).

6.2.5..3.3

PROJEKTY

MAJĄCE NA CELU INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ ŚRODOWISK
ZAGROśONYCH
PATOLOGIĄ
(ZE
SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
ZWALCZANIA PATOLOGII SPOŁECZNYCH JAK NARKOMANIA I ALKOHOLIZM).

6.2.5..3.4

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEśY ZE
ŚRODOWISK ZAGROśONYCH PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ.

Są to działania skierowane na zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci
i młodzieŜy ze środowisk dysfunkcyjnych i zagroŜonych patologią. Są to działania
skierowane na wychowanie w trzeźwości, ograniczenie uzaleŜnień. Działania te będą
obejmowały równieŜ zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, rozwój infrastruktury
sportowej oraz aktywne włączenie dzieci i młodzieŜy w Ŝycie kulturalne.

6.2.5..3.5

TWORZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W OBSZARACH
AKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA GRUP SUBKULTUROWYCH I ZAGROśONYCH
PATOLOGIĄ.

Projekty opisane w tym zadaniu zostały zawarte w punkcie 6.1.2..3.1 - Rozbudowa
i tworzenie nowych obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, w osiedlach
z przewaŜającą funkcją mieszkalną.
6.2.5..3.6

PROGRAMY TERAPEUTYCZNE DLA RODZIN DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJAMI
SPOŁECZNYMI.

6.2.5..3.7

TWORZENIE

UŁATWIEŃ NA DRODZE DO SAMODZIELNEGO śYCIA DLA OSÓB
OPUSZCZAJĄCYCH DOMY DZIECKA.

6.2.5..3.8

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI RUCHÓW „AA”
ORAZ
REHABILITACYJNYCH DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW.

6.2.5..3.9

WSPARCIE ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE I FINANSOWE DLA SPOŁECZNYCH
DOMÓW DZIENNEGO POBYTU DZIECI ZE ŚRODOWISK UBOGICH I
DYSFUNKCYJNYCH.

6.2.5..3.10

TWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO WŁĄCZANIA MŁODZIEśY W BUDOWĘ
I WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY UśYTKOWEJ OTOCZENIA ORAZ
KSZTAŁTOWANIE POSTAW POSZANOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSPÓLNE DOBRO.

PROGRAMÓW
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6.2.5..3.11
6.2.5..3.12

AKTYWNE WŁĄCZANIE DZIECI I MŁODZIEśY W śYCIE KULTURALNE.
INTEGRACJA DZIAŁAŃ RÓśNYCH ŚRODOWISK (NAUCZYCIELE,

RODZICE,
WYSPECJALIZOWANE JEDNOSTKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W
MIEŚCIE, JEDNOSTKI I PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ, ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE) NA RZECZ ANGAśOWANIA MŁODZIEśY ZE ŚRODOWISK
ZAGROśONYCH W BUDOWANIE WSPÓLNOTY I POSTAW ZGODNYCH Z
WARTOŚCIAMI AKCEPTOWANYMI SPOŁECZNIE.

Są to działania skierowane na zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci
i młodzieŜy ze środowisk dysfunkcyjnych i zagroŜonych patologią. Są to działania
skierowane na wychowanie w trzeźwości, ograniczenie uzaleŜnień. Działania te będą
obejmowały równieŜ zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, rozwój infrastruktury
sportowej oraz aktywne włączenie dzieci i młodzieŜy w Ŝycie kulturalne.
6.2.5.4.

6.2.5..4.1

Działanie 2.5.4. Przeciwdziałanie przejawom nierównego traktowania
wynikającego z róŜnic płci, przynaleŜności do etnicznych grup
mniejszościowych oraz odmienności zachowań w dostępie do rynku pracy
i moŜliwości rozwoju osobistego.
PROMOWANIE

ZACHOWAŃ ORAZ POSTAW MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISK,
SPRZYJAJĄCYCH ASYMILACJI I ŁAGODZENIU ZJAWISKA MARGINALIZACJI.

6.2.5..4.2
6.2.5..4.3

PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET.
WSPIERANIE INICJATYW ORGANIZACJI SKUPIAJĄCYCH MNIEJSZOŚCI
ETNICZNE, KULTYWUJĄCYCH WŁASNE TRADYCJE I DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ
UTRWALANIA SWOJEJ OBECNOŚCI W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM OLSZTYNA.
Działania te są działaniami prospołecznymi skierowanymi na wyrównanie szans
kobiet, osób przynaleŜność do innych grup etnicznych oraz ludzi o odmiennych
zachowaniach w dostępie do rynku pracy, rozwoju jednak są to działania
długoterminowe, których efekt zostanie osiągnięty dopiero gdy zacznie się zmieniać
światopogląd ludzi.

6.2.6. Cel taktyczny 2.6. Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i
rekreacyjnej.

Działanie 2.6.1. Rozwój osiedlowej i miejskiej, ogólnodostępnej
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz w miejskich jednostkach oświatowych.

6.2.6.1.

6.2.6..1.1

PROGRAMY ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH.

Ludzie
Planowane inwestycja wpłynie pozytywnie na aktywny rozwój fizyczny dzieci i
młodzieŜy. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego stylu Ŝycia, oraz będzie miała
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na: bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.6..1.2

BUDOWA

I WYPOSAśENIE
SZKOLNYCH.

SAL

GIMNASTYCZNYCH,

PŁYWALNI

I

BOISK

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.2.1..1.5.
6.2.6..1.3

BUDOWA

OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BASENY,
LODOWISKA, SALE GIMNASTYCZNE, TORY ROWEROWE, SANECZKOWE, ETC).

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.2..3.1.
6.2.6..1.4

WSPARCIE DLA SZKOLNYCH KLUBÓW I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH.

Są to działania skierowane na wsparcie działalności oraz wyposaŜenia szkolnych
klubów sportowych i związków sportowych będzie to miało na celu rozwój fizyczny
dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych. Dostęp do szerszej oferty zajęć sportowych
i róŜnych dziedzin sportu. Projekt przyczyni się równieŜ do promocji zdrowego stylu
Ŝycia, oraz będzie miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6.2.6..1.5

ROZWÓJ SYSTEMÓW UMOśLIWIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE WYPOśYCZALNI
SPRZĘTU SPORTOWEGO I REKREACYJNEGO NA ZASADACH KOMERCYJNYCH
ORAZ INNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I
POZARZĄDOWE.

Projekt będzie miał na celu rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych oraz
dostępu do dobrze wyposaŜonego zaplecza sportowego. Projekt przyczyni się
równieŜ do promocji zdrowego stylu Ŝycia, oraz będzie miała na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6.2.6..1.6

WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE TWORZENIA
OSIEDLOWYCH PLACÓW GIER, BOISK, ETC

Są to działania skierowane na wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu
rozszerzenie dostępnej bazy sportowej na terenie osiedli mieszkaniowych,
spowoduje to większą integracje społeczną oraz wzrost aktywności społecznej.
6.2.6.2.

6.2.6..2.1

Działanie 2.6.2. Rozwój bazy technicznej i osobowej sportu amatorskiego
i wyczynowego.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I KLUBAMI SPORTOWYMI.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
6.2.6..2.2

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OSIR. ORAZ ROZBUDOWA BAZY
SPORTÓW WODNYCH.
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W ramach tego projektu przewiduje się rozwój infrastruktury sportów wodnych na
terenie Miasta.
Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury sportowej. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej
wskazuje na duŜy niedobór obiektów na terenie Miasta. Zapotrzebowanie w tym
względzie jest ogromne.
Planowane inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do rozwoju
sportu, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu
w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji zdrowego
stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta, a takŜe przyczyni się do rozwoju
i promocji Miasta na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Woda
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko wodne. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia
planowanych inwestycji oraz brakiem umiejscowienia dokładnego w terenie.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powietrze, powierzchnię
ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
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6.2.6..2.3

BUDOWA

I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ.

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej, W ramach
projektu przewiduje się m.in. modernizacje istniejących boisk, budowa lodowisk,
kortów tenisowych itp. Projekty mają powstać na terenach silnie przekształconych na
których obecnie występuje infrastruktura sportowa, w nielicznych przypadkach
infrastruktura sportowa będzie powstawała na terenach zielonych lub nieuŜytkach.
Ludzie
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności i podniesienie standardu
infrastruktury sportu i rekreacji. Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej
w zakresie boisk sportowych o róŜnych funkcjach wskazuje na duŜy niedobór tego
typu obiektów sportowych. Zapotrzebowanie w tym względzie jest ogromne.
Planowana inwestycja wpłynie na zapewnienie bezpiecznych warunków do
uprawiania ćwiczeń sportowych, a takŜe stworzy odpowiednie warunki do uprawnia
sportu w Mieście. Realizacja projektu umoŜliwi aktywną formę spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzieŜ oraz dorosłych. Projekt przyczyni się do promocji
zdrowego stylu Ŝycia oraz integracji mieszkańców Miasta.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
W przypadku modernizacji i przebudowy istniejącej infrastruktury sportowej nie
przewiduje się wpływu na róŜnorodność biologiczną i rośliny. W przypadku nowo
powstałych obiektów przewiduje się usunięcie roślinności z terenu, na których mają
powstać obiekty jednak z uwagi na duŜe antropogeniczne przekształcenie terenów
nie przewiduje się negatywnego wpływu na bioróŜnorodność i rośliny.
Wodę
Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wody zarówno
powierzchniowe jak i podziemne, przewiduje się, iŜ zostanie utworzona kanalizacja
deszczowa na terenie planowanych obiektów, planowana kanalizacja będzie
włączona do kanalizacji deszczowej miasta.
Krajobraz
Analizowane zadania wpłyną korzystnie na krajobraz, uporządkowanie oraz
zagospodarowanie terenu w kierunku sportowym znacznie poprawi estetykę terenów
przewidzianych pod inwestycję.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym projektem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego projektu, jego usytuowanie oraz rodzaj
i skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie on wpływał na obszary
chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na: zwierzęta, powietrze,
klimat, obszary chronione, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, powierzchnię
ziemi.
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6.2.6..2.4

KONSULTACJE I
FUNDUSZY UE

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z
NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ ORAZ WSPARCIE DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZUJĄCYCH IMPREZY I AKCJE
PROPAGUJĄCE AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
6.2.7. Cel taktyczny 2.7. Rozwój budownictwa mieszkaniowego

6.2.7.1.

6.2.7..1.1

Działanie 2.7.1. Zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych
rodzin i osób najniŜej uposaŜonych

PROGRAMOWANIE ROZWOJU MIESZKALNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
6.2.7..1.2

MIESZKAŃ SOCJALNYCH (ORAZ ZDEFINIOWANIE
MIESZKANIA SOCJALNEGO W WARUNKACH GMINY OLSZTYN).

BUDOWA

STANDARDU

Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i ilości mieszkań
socjalnych. Aktualnie ilość dostępnych mieszkań socjalnych na terenie Olsztyna jest
niewielka natomiast zapotrzebowanie na takie mieszkania jest ogromne.
RóŜnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny
Na obecnym etapie bardzo trudno jest określić oddziaływanie planowanych inwestycji
na środowisko. Jest to spowodowane wysokim stopniem uogólnienia planowanych
inwestycji oraz braku umiejscowienia dokładnego w terenie.
Inwestycje naleŜy lokalizować w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko
przyrodnicze. Teren wokół obiektów naleŜy zagospodarować w kierunku zieleni.
W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących
z inwestycją naleŜy przewidzieć wykonanie nasadzeń zastępczych.
Krajobraz
W przypadku, gdy obiekty będą wkomponowane w krajobraz, budowa obiektów
spowoduje poprawę estetyki przestrzeni Miasta.
Obszary chronione,
Planowane przedsięwzięcie moŜe być zlokalizowane na obszarze objętym granicami
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w związku z powyŜszym
naleŜy przeanalizować nakazy i zakazy obowiązujące na danym terenie pod katem
planowanej inwestycji.
Tereny objęte analizowanymi inwestycjami nie będą zlokalizowane na terenie innych
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Rodzaj i charakter omówionego zadania, jego usytuowanie oraz
skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie ono wpływało na
obszary chronione.
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Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na wody, powietrze,
powierzchnię ziemi, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.
6.2.7..1.3

NADBUDOWY –
ZASOBACH.

POZYSKIWANIE

NOWYCH

MIESZKAŃ

W

POSIADANYCH

Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i ilości mieszkań
socjalnych. Aktualnie ilość dostępnych mieszkań socjalnych na terenie Olsztyna jest
niewielka natomiast zapotrzebowanie na takie mieszkania jest ogromne.
6.2.7..1.4
ROZBUDOWA BAZY SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH.
Ludzie
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie miejsc noclegowych dla osób
bezdomnych, obecnie baza dla bezdomnych jest niewystarczającą, jest to głownie
zauwaŜalne w okresie zimy.
RóŜnorodność biologiczna, rośliny
W przypadku rozbudowy nie przewiduje się wpływu na róŜnorodność biologiczną i
rośliny, związane jest to iŜ teren na którym ma być rozbudowane schronisko jest
terenem bardzo przekształconym przez człowieka.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanym projektem nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionego projektu, jego usytuowanie oraz rodzaj
i skala jego moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będzie on wpływał na obszary
chronione.
Nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na: wody, zwierzęta, wodę,
powietrze, klimat, obszary chronione, zasoby naturalne, krajobraz, zabytki, dobra
materialne, powierzchnię ziemi.

6.2.7..1.5

WPROWADZANIE

INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH SKIEROWANYCH NA OBNIśENIE KOSZTÓW BUDOWY
LOKALI SOCJALNYCH.

Ludzie
Realizacja projektów ma na celu zwiększenie dostępności i ilości mieszkań
socjalnych. Aktualnie ilość dostępnych mieszkań socjalnych na terenie Olsztyna jest
niewielka natomiast zapotrzebowanie na takie mieszkania jest ogromne.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.2.7..1.6

TWORZENIE BAZY LOKALOWEJ DLA SAMOTNYCH MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI,
OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE, USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ PO
POBYCIE W DOMU DZIECKA ITP.

Ludzie:
Jest to działanie skierowane na pomoc, ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej. Są to przewaŜnie miejsca tymczasowego pobytu dające moŜliwość
rozpoczęcia nowego etapu w Ŝyciu.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.2.7..1.7

WSPARCIE

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARACH
OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ORAZ WSPARCIE DLA ORGANIZACJI OFERUJĄCYCH
DORAŹNĄ POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH SCHRONIENIA W TRUDNYCH
SYTUACJACH śYCIOWYCH I RODZINNYCH.

Działania te są działaniami prospołecznymi skierowanymi na pomoc ludziom
bezdomnym i w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej bądź rodzinnej jest to zarówno pomoc
materialna (ubrania, środki czystości) jak równieŜ psychologiczna itp.

6.2.7.2.

Działanie 2.7.2. Tworzenie warunków
budownictwa - mieszkaniowego.

dla

rozwoju

róŜnych

form

6.2.7..2.1

PRZYŚPIESZENIE

6.2.7..2.2

ROZWIĄZANIA

6.2.7..2.3

TWORZENIE

6.2.7..2.4
6.2.7..2.5

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU MIESZKALNICTWA LOKATORSKIEGO.
WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI RYNKU MIESZKANIOWEGO W
ZAKRESIE KONCEPCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH.
WSPARCIE DLA NOWATORSKICH ORAZ ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ I FORM
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.

6.2.7..2.6

PROCESÓW OPRACOWYWANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARACH NADAJĄCYCH SIĘ
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ I KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWYWANIE
TERENÓW.
WYKORZYSTUJĄCE
RÓśNE
FORMY
WSPÓŁPRACY
Z
DEVELOPERAMI,
SPÓŁDZIELNIAMI
MIESZKANIOWYMI,
TOWARZYSTWAMI
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I INNYMI PODMIOTAMI OFERUJĄCYMI USŁUGI
W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA POZWALAJĄCE ZWIĘKSZAĆ POTENCJAŁ
MIESZKANIOWY.
PODSTAW ORGANIZACYJNO - PROCEDURALNYCH DLA ROZWOJU
PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA.

W ramach działania 2.7.2. zaplanowane zostały zadania mające na celu pomoc
w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych są to zadania nieinfrastrukturalne,
które pośrednio będą wpływały na ludzi, gdyŜ będą przyczyniać się do zwiększenia
bazy mieszkaniowej.
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6.2.7.3.

6.2.7..3.1

Działanie 2.7.3. Rewitalizacja duŜych obszarów mieszkalnych oraz
zagroŜonej degradacją zabudowy mieszkaniowej stanowiącej dziedzictwo
historyczne.

WSPÓŁPRACA

I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
W ZAKRESIE REWITALIZACJI OBSZARÓW MIESZKALNYCH.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
6.2.7..3.2

WSPARCIE

ORGANIZACYJNE I FINANSOWE DLA PODMIOTÓW I OSÓB
PODEJMUJĄCYCH
DZIAŁANIA
O
CHARAKTERZE
REWITALIZACYJNYM
W OBSZARACH SWOJEGO FUNKCJONOWANIA.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
REWITALIZACJA MIASTA
6.2.7..3.3

OśYWIENIE
INFRASTRUKTURALNE
NA
TERENACH
WIELORODZINNEJ I WIELKIEJ PŁYTY/WIELKIEGO BLOKU.

6.2.7..3.4

RENOWACJA

ZABUDOWY

I KONSERWACJA ORAZ POPRAWA ESTETYKI I STANDARDÓW
WYPOSAśANIA SOCJALNEGO W ZABYTKOWYCH I OBJĘTYCH OCHRONĄ
KONSERWATORSKĄ BUDYNKACH MIESZKALNYCH.

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru
Miasta
Olsztyn.
Oddziaływanie
projektów
zostało
określone
w Prognozie oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. W związku z powyŜszym w niniejszym dokumencie nie
analizowano oddziaływania na środowisko.
6.2.7..3.5

AKTYWIZACJA
WSPÓŁPRACY
Z
DEVELOPERAMI,
SPÓŁDZIELNIAMI,
TOWARZYSTWAMI BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, ZARZĄDCAMI WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I INNYMI PODMIOTAMI, NA RZECZ ODNOWY I OśYWIENIA
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ICH OTOCZENIA.

Nie przewiduje się oddziaływania omawianego projektu na środowisko.
6.2.7..3.6

PROGRAMY I PROJEKTY SKIEROWANE NA ORGANIZACJĘ CZASU WOLNEGO
DZIECI I MŁODZIEśY NA OBSZARACH REWITALIZOWANYCH.

Są to działania skierowane na zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci
i młodzieŜy z obszarów rewitalizowanych. Są to działania skierowane na wychowanie
w trzeźwości, ograniczenie uzaleŜnień. Działania te będą obejmowały równieŜ
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, rozwój infrastruktury sportowej oraz aktywne
włączenie dzieci i młodzieŜy w Ŝycie kulturalne Olsztyna.

242
Olsztyn, 2009

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.

6.2.8.

Cel taktyczny 2.8. Budowanie toŜsamości mieszkańców Olsztyna poprzez
wzrost świadomości obywatelskiej, rozwój kultury, pielęgnowanie tradycji i
dziedzictwa kulturowego.

6.2.8.1.

6.2.8..1.1

Działanie 2.8.1. Wspieranie rozwoju ośrodków
kultywujących tradycję i kulturę regionalną.

oraz

organizacji

ORGANIZOWANIE
NOWYCH
SZLAKÓW
I
TEMATYCZNYCH
TRAS
TURYSTYCZNYCH EKSPONUJĄCYCH KULTUROWY DOROBEK MINIONYCH EPOK
OLSZTYNA I JEGO OKOLIC.

Oddziaływanie na środowisko planowanych projektów zostało określone w punkcie
6.1.1..2.6.

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ROZWÓJ KULTURALNY
6.2.8..1.2
TWORZENIE
WARUNKÓW
(MATERIALNYCH

6.2.8..1.3
6.2.8..1.4

I
ORGANIZACYJNYCH)
UŁATWIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW, ZWIĄZKÓW, ZRZESZEŃ I
STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH CELEM JEST KULTYWOWANIE FOLKLORU,
TRADYCJI I WARTOŚCI KULTUROWYCH SWOICH ŚRODOWISK.
UPOWSZECHNIANIE DOROBKU KULTUROWEGO RODZIMYCH ŚRODOWISK
ARTYSTYCZNYCH.
ORGANIZOWANIE I POWOŁYWANIE DO śYCIA ORGANIZACJI, KLUBÓW,
ZESPOŁÓW DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEśY ZAINTERESOWANYCH KULTURĄ
SPOŁECZNOŚCI SWOJEGO POCHODZENIA.

Są to działania prospołeczne skierowane na propagowanie dorobku kulturalnego
rodzimych artystów, poszerzające dostępną ofertę kulturalną oraz realizacja
projektów będzie próbą przybliŜenia współczesnych, codziennych problemów m.in.
mniejszości narodowych, ich osiągnięć, tradycji i kultury. Tworzy będzie warunki do
zapoznania się i wymiany obyczajów oraz dziedzictwa kulturowego całego
społeczeństwa, bez względu na pochodzenie.
6.2.8.2.

6.2.8..2.1

6.2.8..2.2
6.2.8..2.3

Działanie 2.8.2. Tworzenie i unowocześnianie
działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych

infrastruktury

dla

DOSKONALENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK MIEJSKICH (BAZA
LOKALOWA,
INFORMATYZACJA,
POWIĘKSZANIE
ZASOBÓW
ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH).
WZBOGACANIE OFERTY INSTYTUCJI KULTURY, W SZCZEGÓLNOŚCI POD
KĄTEM ZASPOKOJENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
UŁATWIENIA LOKALOWE (W TYM POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA, SALE
SPOTKAŃ, SALE PRÓB I WIDOWISKOWE) ORAZ ORGANIZACYJNE DLA OSÓB I
ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I ARTYSTYCZNĄ .
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6.2.8..2.4

ZAGOSPODAROWANIE
REWITALIZOWANYCH
KULTURALNYCH.

6.2.8..2.5

OBSZARÓW
I
OBIEKTÓW
NA
TERENACH
POD KĄTEM WYKORZYSTANIA ICH DLA FUNKCJI

UŁATWIENIA I TWORZENIE WARUNKÓW POZWALAJĄCYCH NA PRZEKAZYWANIE
PODMIOTOM I INSTYTUCJOM TERENÓW I OBIEKTÓW DO WYKORZYSTANIA
(DZIERśAWA, WYNAJEM, UśYTKOWANIE WIECZYSTE) W CELU PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ.

W ramach działania 2.8.2. zostały zaplanowane projekty o charakterze
prospołecznym. Mają one na celu dostosowanie bazy informacyjnej oraz kulturowej
do potrzeb mieszkańców miasta, ponadto są to projekty mające na celu ułatwienie
dostępu do lokali w celu wykorzystywania ich na cele artystyczne i kulturowe.
6.2.8.3.

Działanie 2.8.3. Promocja rodzimej działalności artystycznej, w tym
amatorskiej.

6.2.8..3.1

PROMOCJA

6.2.8..3.2

WSPIERANIE

6.2.8..3.3

TWORZENIE

6.2.8..3.4

INICJOWANIE

6.2.8..3.5

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW, PRACOWNI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM.
UDZIAŁ ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH W MIĘDZYNARODOWYCH
SPOTKANIACH OKOLICZNOŚCIOWYCH, W KRAJU I ZA GRANICĄ.

6.2.8..3.6

I UPOWSZECHNIANIE DOROBKU OLSZTYŃSKICH
ARTYSTYCZNYCH I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO.

PRACOWNI

AMATORSKIEJ I INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI LUDOWEJ,
ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ.

WARUNKÓW
DO
ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ.

ZORGANIZOWANEJ

DZIAŁALNOŚCI

PRZEDSIĘWZIĘĆ
KULTURALNYCH
WYKORZYSTUJĄCYCH
KREATYWNOŚĆ AMATORSKICH ŚRODOWISK KULTURALNYCH.
O PROFILU
WIZYTACH I

W Działaniu 2.8.3 zostały zaplanowane projekty skierowane na udostępnienie
i promocję oraz wsparcie rodzimych środowisk artystycznych i kulturalnych. działania
mają na celu rozpowszechnienie rodzimej twórczości artystycznej w Olsztynie, na
arenie krajowej oraz międzynarodowej. Ponadto zostanie poszerzona dostępna
oferta artystyczna na terenie Olsztyna.
6.2.8.4.

Działanie 2.8.4. Tworzenie rozwiązań systemowych wspierających
organizacyjnie i finansowo działalność społeczno-kulturalną.

6.2.8..4.1

INICJOWANIE

6.2.8..4.2

TWORZENIE

6.2.8..4.3

USTANAWIANIE STYPENDIÓW DLA RODZIMYCH MŁODYCH TALENTÓW
(UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW OLSZTYŃSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH).

POWSTAWANIA I WSPIERANIE PRZEZ SAMORZĄD INSTYTUCJI
DORADCZO KONSULTINGOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH I UDZIELAJĄCYCH POMOC
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z
FUNDUSZY UE NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ I KULTURALNĄ.

FUNDUSZY GWARANCYJNYCH I POśYCZKOWYCH DLA POTRZEB
ZAPEWNIENIA ŚRODKÓW WŁASNYCH, WYMAGANYCH OD ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O WSPARCIE UNIJNE.
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6.2.8..4.4

6.2.8..4.5

6.2.8..4.6
6.2.8..4.7
6.2.8..4.8

INICJATYWY WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM NA RZECZ AKTYWNEGO MECENATU
KULTURY (SYSTEMY DOTACJI PRYWATNYCH, STYPENDIÓW, DOFINANSOWANIA
IMPREZ, ETC).
TWORZENIE WARUNKÓW DO DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ MŁODZIEśY
(W RAMACH OSIEDLI – KLUBY, ŚWIETLICE, MIEJSCA PREZENTACJI I
WYSTĘPÓW, WYPOSAśENIE).
PRZY
TWORZENIU
STRUKTURY
ORGANIZACYJNEJ
WSPARCIE
I INFRASTRUKTURY „CENTRUM KULTURY I ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH”.
WSPARCIE DLA ROZWOJU UJAWNIANYCH WŚRÓD MŁODZIEśY TALENTÓW
TWÓRCZYCH.
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI I MOśLIWOŚCI
WYRAśANIA EKSPRESJI TWÓRCZEJ PRZEZ OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM.

W Działaniu 2.8.4 zostały zaplanowane projekty skierowane na pomoc organizacyjną
i finansową działalności społeczno – kulturowej. Są to działania prospołeczne
skierowane np. na rozwój młodych talentów, wspieranie rozwoju artystycznego ludzi
w wieku emerytalnym, oraz ogólny rozwój środowisk artystycznych.
6.2.8.5.

6.2.8..5.1

Działanie 2.8.5. Ochrona i opieka nad zabytkami lokalnego dziedzictwa
kulturowego.

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW.

Ludzie
Projekty te maja znaczenie prospołeczne, ich realizacja przyczyni się do
podniesienia walorów estetycznych Miasta oraz zapewni ochronę i opiekę nad
obiektami cennymi dla przyszłych pokoleń.
Krajobraz
Realizacja przedsięwzięć wpłynie na przywrócenie historycznej roli Miasta oraz
poprawę estetyki jego przestrzeni.
Zabytki
W ramach podejmowanych zadań przewiduje się remonty i utrzymanie wysokich
walorów budynków objętych wpisanym do rejestru, ewidencji zabytków
Podejmowane działania wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ przywrócone zostaną ich
walory uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające ww. budynki umoŜliwią
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wody powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby
naturalne.
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6.2.8..5.2

SYSTEM EWIDENCJI I KONSERWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH.

Ludzie
Zadania przewidziane w tym projekcie będą korzystnie wpływały na ludzi związane to
będzie np. z udostępnieniem zabytków ruchomych dla publiczności (np. w muzeach)
Zabytki:
Projekt ewidentnie wpłynie korzystnie na zabytki ruchome związane to będzie z ich
konserwacja i renowacją JednakŜe przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać
uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Konserwacja zabytków ruchomych wpłynie na zwiększenie ich wartości materialnej.
6.2.8..5.3

WSPARCIE

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UśYTKUJĄCYCH OBIEKTY ZABYTKOWE.

I

WYZNANIOWYCH

Zabytki
W ramach podejmowanych zadań przewiduje się remonty i utrzymanie wysokich
walorów budynków objętych wpisanym do rejestru, ewidencji zabytków
Podejmowane działania wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ przywrócone zostaną ich
walory uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające ww. budynki umoŜliwią
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:
bioróŜnorodność, rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz klimat, dobra materialne.

ludezi,
wody,

6.3. Cel strategiczny III podnoszenie konkurencyjności miasta jako ośrodka
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
6.3.1. Cel taktyczny 3.1. Efektywne wykorzystanie potencjału naukowego Olsztyna
dla rozwoju gospodarczego.

6.3.1.1.

6.3.1..1.1

Działanie 3.1.1. Wspólne inicjatywy rozwojowe samorządu i Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego

KREOWANIE,

WSPÓLNIE Z UWM, NOWYCH POWIĄZAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
O CHARAKTERZE NAUKOWO-GOSPODARCZYM.

Realizacja tego działania wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
poprzez wdroŜenie w Olsztynie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości
techniki w celu ochrony środowiska.
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6.3.1..1.2

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ.

Zadanie przewiduje objęcie wykonanie
obejmującej swoim zasięgiem całe Miasto.

informatycznej

sieci

informatycznej

Ludzie
Analizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na ludzi. Jego realizacja umoŜliwi
mieszkańcom Miasta korzystanie z Internetu, moŜe przyczynić się do obniŜenia
kosztów korzystania z niego.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wodę, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, obszary
chronione, zabytki, zasoby naturalne i dobra materialne.
6.3.1..1.3

WSPÓŁDZIAŁANIE

NA RZECZ PROMOCJI
GOSPODARCZYCH MIASTA OLSZTYNA.

OSIĄGNIĘĆ

NAUKOWYCH

I

Realizacja tego działania wpłynąć korzystnie na środowisko w sposób pośredni
poprzez wdroŜenie w Olsztynie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nowości
techniki w celu ochrony środowiska.
6.3.1..1.4

UCZESTNICTWO W TWORZENIU I ROZBUDOWIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO.

Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
przedsiębiorstw, a takŜe na opracowywanie nowych technologii korzystnych dla
środowiska.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.3.1..1.5

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ TARGOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH.

Brak oddziaływania omawianego przedsięwzięcia dla środowiska.
6.3.1..1.6

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE UWM I SAMORZĄDU.

Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
przedsiębiorstw, a takŜe na opracowywanie nowych technologii korzystnych dla
środowiska.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
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6.3.1..1.7

UTWORZENIE ELEKTRONICZNEJ INFRASTRUKTURY LOKALNEJ PLATFORMY
WYMIANY WIEDZY.

Ludzie
Analizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na ludzi. Jego realizacja umoŜliwi
mieszkańcom Miasta większy dostęp do wiedzy.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.3.1..1.8

WSPIERANIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ UWM.

Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju nauki,
a takŜe na opracowywanie nowych technologii korzystnych dla środowiska.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.3.1.2.

Działanie 3.1.2. Wzmacnianie współpracy pomiędzy sferą badawczo –
rozwojową olsztyńskich środowisk naukowych a lokalną gospodarką.

6.3.1..2.1

TWORZENIE KANAŁÓW DOSTĘPNOŚCI OPRACOWAŃ NAUKOWYCH I WYNIKÓW
BADAŃ PRZYDATNYCH BIZNESOWI.

6.3.1..2.2

INICJOWANIE

POROZUMIEŃ OKREŚLAJĄCYCH PŁASZCZYZNY I SPOSOBY
WSPÓŁPRACY ORAZ WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY ŚRODOWISKIEM
NAUKOWYM, GOSPODARCZYM I SAMORZĄDOWYM.

6.3.1..2.3

ZAINICJOWANIE

6.3.1..2.4

PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LOKALNYCH ŚRODOWISK NAUKOWYCH
WŚRÓD OLSZTYŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW.

6.3.1..2.5

WSPIERANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I
WYPOSAśENIA
SPECJALISTYCZNYCH
LABORATORIÓW,
CENTRÓW
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII DZIAŁAJĄCYCH W PRIORYTETOWYCH, Z
PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU LOKALNEJ GOSPODARKI, DZIEDZINACH.

6.3.1..2.6

ANALIZOWANIE

POWSTANIA,
WE
WSPÓŁPRACY
Z
BIZNESOWYMI I NAUKOWYMI FUNDUSZU INNOWACYJNEGO.

ORGANIZACJAMI

RYNKU
POD
KĄTEM
RODZAJU
I
ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI BADAWCZE PRZEDSIĘBIORCÓW.

WIELKOŚCI

Ludzie
Są to działania prospołeczne skierowane na wzmocnienie i wsparcie rozwoju
przedsiębiorstw, a takŜe na opracowywanie nowych korzystnych dla środowiska
technologii, które będą wdraŜane w przedsiębiorstwach, co pośrednio wpłynie na
poprawę środowiska.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.3.2.

Cel taktyczny 3.2. Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.

6.3.2.1.

6.3.2..1.1
6.3.2..1.2
6.3.2..1.3
6.3.2..1.4
6.3.2..1.5

Działanie 3.2.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozpoczynaniu
działalności gospodarczej.
INICJOWANIE I KREOWANIE USŁUG PODNOSZĄCYCH SKŁONNOŚĆ I ZDOLNOŚCI
FIRM DO INWESTOWANIA.
ROZWÓJ APLIKACJI ORAZ USŁUG ELEKTRONICZNYCH WSPIERAJĄCYCH PRACĘ
NA ODLEGŁOŚĆ.
WSPIERANIE USŁUG INFORMACYJNYCH, DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA
PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
ŁAGODZENIE BARIER INSTYTUCJONALNYCH ROZPOCZYNANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WSPÓŁPRACY WŁADZ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z INSTYTUCJAMI
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

6.3.2..1.6

PROMOCJA

6.3.2..1.7

WSPARCIE

SAMORZĄDU

GOSPODARCZEGO

I

DOBRYCH PRAKTYK I UMIEJĘTNOŚCI W PROCESACH TWORZENIA
NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW.
DLA INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU POBUDZANIE DUCHA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MŁODZIEśY AKADEMICKIEJ (AKADEMICKIE
CENTRA INFORMACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).

W ramach działania 3.2.1. przewidziano działania, które będą wspomagały rozwój
przedsiębiorczości, ograniczały problem bezrobocia na terenie Miasta oraz
przeciwdziałały wykluczeniu społecznemu.
6.3.2.2.

6.3.2..2.1
6.3.2..2.2

Działanie 3.2.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowniczych.

poprzez

PROJEKTY PROMUJĄCE DOKSZTAŁCANIE I SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH.
PROJEKTY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I WYPOSAśENIA CENTRÓW
DOSKONAŁOŚCI,
CENTRÓW
KOMPETENCJI
DZIAŁAJĄCYCH
W
PRIORYTETOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU LOKALNEJ GOSPODARKI
DZIEDZINACH.

BADANIA DOTYCZĄCE LOKALNEGO RYNKU PRACY.
INTEGRACJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W
OBSZARZE RYNKU PRACY.
Działanie 3.2.2. obejmuje projekty przewidziane na wsparcie kapitału ludzkiego.
Projekty te są skierowane na zmniejszenie bezrobocia oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
6.3.2..2.3
6.3.2..2.4

6.3.2.3.

Działanie
3.2.3.
przedsiębiorstw.

Tworzenie

narzędzi

finansowego

wsparcia
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6.3.2..2.5

WSPARCIE

6.3.2..2.6

WSPIERANIE ORGANIZACJI DYSTRYBUUJĄCYCH DOTACJE INWESTYCYJNE DLA
PRZEDSIĘBIORSTW.
INICJOWANIE TWORZENIA INSTRUMENTÓW UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ DO
WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

6.3.2..2.7

ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE POWSTAJĄCYCH FUNDUSZY
PORĘCZEŃ I POśYCZKOWYCH.

W ramach działania 3.2.1. przewidziano działania, które będą wspomagały rozwój
przedsiębiorczości, ograniczały problem bezrobocia na terenie Miasta oraz
przeciwdziałały wykluczeniu społecznemu.
6.3.3.

Cel taktyczny 3.3.
Kształtowanie warunków pobudzających rozwój
kooperacji i komplementarności oraz innowacyjność przedsiębiorstw.

6.3.3.1.

Działanie 3.3.1. Tworzenie zinstytucjonalizowanych form wspierania
innowacyjności i współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a
biznesem w róŜnych dziedzinach gospodarczych.

6.3.3..1.1

TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA FIRM INNOWACYJNYCH (PARKI
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE, INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).
6.3.3..1.2
TWORZENIE WARUNKÓW DLA POWSTAWANIA I DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII, BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, TRANSFERU
TECHNOLOGII.
6.3.3..1.3
TWORZENIE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY I WSPARCIA KOMERCYJNYCH
INSTYTUCJI DORADCZYCH I KONSULTINGOWYCH.
6.3.3..1.4
STYMULOWANIE PROCESÓW URYNKOWIENIA DZIAŁAŃ LOKALNYCH
OŚRODKÓW I INSTYTUTÓW NAUKOWYCH.
W ramach działania 3.3.1. zostały przewidziane działania prospołeczne skierowane
na wzmocnienie i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, a takŜe na opracowywanie
nowych korzystnych dla środowiska technologii, które będą wdraŜane
w przedsiębiorstwach, co pośrednio wpłynie na poprawę środowiska. Ponadto
działania będą ograniczały problem bezrobocia na terenie Miasta oraz
przeciwdziałały wykluczeniu społecznemu.

6.3.3.2.

Działanie 3.3.2. Inicjatywy na rzecz tworzenia powiązań kooperacyjnych w
mieście i w obszarze jego oddziaływania.

6.3.3..2.1

TWORZENIE

6.3.3..2.2
6.3.3..2.3

WSPIERANIE INICJATYW KLASTROWYCH.
WSPIERANIE IDEI TWORZENIA LOKALNEGO

6.3.3..2.4

WYPRACOWANIE

I
WSPARCIE
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU
ZBIERANIA,
PRZETWARZANIA, UPOWSZECHNIANIA I WYMIANY DANYCH I INFORMACJI NT.
INNOWACJI.

SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
JAKO JEDNOLITEJ REPREZENTACJI PRZEDSIĘBIORCÓW OLSZTYŃSKICH.
MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWACH
INWESTYCJI MIEJSKICH.
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6.3.3..2.5

PROGRAMY

BADAŃ
IDENTYFIKUJĄCYCH
PROBLEMY
ZAINTERESOWANIA ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH.

I

PRZEDMIOTY

Nie przewiduje się oddziaływania na środowisko.
6.3.4. Cel taktyczny 3.4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego
dla rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki.

6.3.4.1.

Działanie 3.4.1. Kreowanie produktów turystycznych miasta dla celów
marketingowego wykorzystania.

6.3.4..1.1

TWORZENIE

PRODUKTÓW
TURYSTYKI
BIZNESOWEJ,
ZDROWOTNEJ, ETC., WYDŁUśAJĄCYCH SEZON.

6.3.4..1.2

BUDOWA,

6.3.4..1.3

INTEGRACJA

6.3.4..1.4

NAWIĄZYWANIE

6.3.4..1.5

OPRACOWANIE,

6.3.4..1.6
6.3.4..1.7

TWORZENIE INFRASTRUKTURY NOCLEGOWEJ
(CAMPINGI, POLA NAMIOTOWE I CARAVANINGOWE).
PROJEKTOWANIE, TWORZENIE ORAZ URZĄDZANIE

6.3.4..1.8

DZIAŁALNOŚĆ

SPORTOWEJ,

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW DLA
POTRZEB RÓśNYCH FORM TURYSTYKI, URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH I
SPORTOWYCH O ZNACZENIU REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM.

DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY LOKALNYCH INSTYTUCJI I
PRZEDSIĘBIORSTW BRANśY TURYSTYCZNEJ.
WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ W
ZAKRESIE PROMOCJI TEMATYCZNYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH.

ROZWÓJ I PROMOCJA PRODUKTÓW
I KULTUROWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH ZASOBY LOKALNE.
KLASY

TURYSTYCZNYCH
TURYSTYCZNEJ

OBSZARÓW I OBIEKTÓW
SŁUśĄCYCH REKREACJI I SPORTOWI AMATORSKIEMU.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU
TURYSTYCZNEGO (INFORMACJA TURYSTYCZNA, WYPOśYCZALNIE SPRZĘTU.
ETC).

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2
6.3.4.2.

Działanie 3.4.2. Aktywizacja atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki
obszarów, poprzez inwestycje o charakterze turystyczno- rekreacyjnym.

6.3.4..2.1

BUDOWA,

6.3.4..2.2

AKTYWNE

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ (M.IN. SZLAKI TURYSTYCZNE, ŚCIEśKI ROWEROWE, PORTY
I
PRZYSTANIE
śEGLARSKIE,
POMOSTY
CUMOWNICZE,
PARKINGI,
OZNAKOWANIE TRAS I SZLAKÓW).

POSZUKIWANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH DO WSPÓLNYCH
DZIAŁAŃ
INWESTYCYJNYCH
NA
ATRAKCYJNYCH
TURYSTYCZNIE
I REKREACYJNIE OBSZARACH MIASTA.

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2
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6.3.4.3.

6.3.4..3.1

Działanie 3.4.3. Poprawa stanu i efektywności wykorzystania materialnych
śladów dziedzictwa kulturowego.

DZIAŁAŃ NA RZECZ NADAWANIA NOWYCH, POśĄDANYCH
SPOŁECZNIE FUNKCJI OBIEKTOM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, TAKśE
W DRODZE ICH KOMERCJALIZACJI.

PROMOWANIE

Ludzie:
Są to działania, które skierowane są na rozwój nowych funkcji w budynkach juŜ
istniejących o wysokich walorach historycznych i kulturowych, projekty te przyczynią
się to do zwiększenia miejsc pracy, oraz poszerzenia ilości usług dostępnych na
rynku, a takŜe do zwiększenia atrakcyjności Miasta.
Powietrze
W przypadku przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, projekty te wpłyną
na poprawę, jakości powietrza w wyniku zmniejszenia ubytków energii cieplnej oraz
paliwa
potrzebnego
do
ogrzania
budynków,
zmniejszenia
ilości
a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza.
Krajobraz
Analizowane projekty wpłyną korzystnie na krajobraz, kreowanie nowych funkcji
w obiektach będzie powiązane z modernizacją i remontem tych obiektów co znacznie
poprawią estetykę obszaru Miasta.
Obszary chronione,
Teren objęty analizowanymi projektami nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rodzaj i charakter omówionych projektów, ich usytuowanie oraz skala ich
moŜliwego oddziaływania wskazują, iŜ nie będą one wpływały na obszary chronione.
Zabytki
W ramach projektu przewiduje się modernizację budynków objętych zadaniem
wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków. Działania modernizacyjne w tych
obiektach wpłyną pozytywnie na zabytki gdyŜ przywrócone zostaną ich walory
uŜytkowe i wizualne, zaś działania zabezpieczające ww. budynki umoŜliwią
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. JednakŜe przed
przystąpieniem do prac naleŜy dokonać uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Ochrony Zabytków.
Dobra materialne
Planowane projekty jednoznacznie przyczynią się do wzrostu wartości materialnej
zabudowy, przede wszystkim poprzez inwestycje poprawiające standard, a takŜe
poprzez kształtowanie atrakcyjnego sąsiedztwa.
Nie przewiduje się oddziaływania omawianych projektów na: róŜnorodność
biologiczną, zwierzęta, rośliny, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne.
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6.3.4..3.2

WSPIERANIE DZIAŁAŃ
ZABYTKOWYCH.;

REWITALIZACYJNYCH

DYSPONENTÓW

OBIEKTÓW

Projekty zawarte w tym zadaniu zostały opisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
obszaru Miasta Olsztyn. Oddziaływanie projektów zostało określone w Prognozie
oddziaływania na środowisko do LPR.

6.3.4..3.3

WSPIERANIE

INSTYTUCJI W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM WYKORZYSTANIA
ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW POWOJSKOWYCH.

Projekty przewidziane w tym projekcie skierowane są na wsparcie projektu
opisanego w punkcie 6.1.1..3.2. W związku z powyŜszym oddziaływanie na
środowisko podjętych działań zostało omówione w punkcie 6.1.1..3.2.

6.3.5. Cel taktyczny 3.5. Tworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla wzrostu
liczby inwestycji bezpośrednich.

6.3.5.1.

Działanie 3.5.1. - Aktywny marketing terytorialny i promocja gospodarcza.

6.3.5..1.1

KREOWANIE ATRAKCYJNEGO
I INWESTORÓW.

6.3.5..1.2

PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
W REGIONIE.
OPRACOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ GMINY.

6.3.5..1.3

WIZERUNKU

MIASTA

WŚRÓD

TURYSTÓW

ORAZ POZYCJI MIASTA

Oddziaływanie projektów na środowisko zostało opisane w celu taktycznym 1.1.
działanie 1.1.2
WZMOCNIENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO REGIONU
6.3.5..1.4
BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI MARKETINGOWEJ WYPOSAśONEJ
W INTERAKTYWNĄ BAZĘ DANYCH.
6.3.5..1.5
ROBUDOWA LOKALNYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W INTERNECIE
PROMUJĄCYCH TURYSTYKĘ I KULTURĘ.
6.3.5..1.6
STWORZENIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG
Z TEGO ZAKRESU, (W TYM KOMPUTERYZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, URUCHAMIANIE INFOKIOSKÓW I INNYCH
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ).
PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH
I
KULTUROWYCH
6.3.5..1.7
PROMOCJA
WYKORZYSTUJĄCYCH ZASOBY LOKALNE.
6.3.5..1.8
WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI WPROWADZAJĄCYCH NA RYNEK
NOWE OLSZTYŃSKIE PRODUKTY TURYSTYCZNE.
Ludzie:
Są to działania skierowane na wzmocnienie produktu turystycznego i ułatwienie
odnajdywania potrzebnych informacji turystycznych i kulturowych mieszkańcom oraz
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turystom, opartej zarówno na informacji elektronicznej jak i promocji w lokalnych
i regionalnych mediach (gazety, programy telewizji lokalnych, stacje radiowe).
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.3.5.2.

6.3.5..2.1

6.3.5..2.2
6.3.5..2.3

Działanie 3.5.2.
przedsiębiorstw.

Tworzenie

korzystnego

klimatu

dla

rozwoju

TWORZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUśĄCEJ ŚWIADCZENIU USŁUG
INFORMACYJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW I INWESTOROM (NP. LOKALNYCH
PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH, LOKALNYCH OKIENEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).
SYSTEMOWE BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI/ POTENCJAŁU
MSP.
ROZWÓJ INTERAKTYWNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH W ADMINISTRACJI
(EGOVERMENT).

Ludzie:
Projekty zawarte w tym działaniu skierowane są na wsparcie przedsiębiorstw, oraz
ułatwienie dostępu do informacji, będą to projekty skierowane na rozwój
przedsiębiorczości a co za tym idzie zwiększenie ilości miejsc pracy oraz poprawa
komfortu pracy w zakładach.
Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.

6.3.5..2.4

KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW POD NOWE INWESTYCJE
GOSPODARCZE.
Oddziaływanie projektu na środowisko zostało opisane w punkcie 6.1.1..1.5.

6.3.5.3.

Działanie 3.5.3. Tworzenie lokalnego systemu zachęt i preferencji dla
przedsiębiorczości.

6.3.5..3.1

SYSTEM

6.3.5..3.2

PODATKOWE

6.3.5..3.3

TWORZENIE

PREFERENCJI PODATKOWYCH I STABILIZACJA STAWEK OPŁAT
LOKALNYCH DLA FIRM INWESTUJĄCYCH.
WSPARCIE DLA FIRM, KTÓRYCH
ZAKŁÓCONA PRZEZ INWESTYCJE MIEJSKIE.

DZIAŁALNOŚĆ

PREFERENCJI DLA PRZEMYSŁU I
NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII.

USŁUG

O

ZOSTAŁA
PROFILU

Ludzie:
Projekty zawarte w tym działaniu skierowane są na wsparcie przedsiębiorstw, a co za
tym idzie zwiększenie ilości miejsc pracy oraz poprawa komfortu pracy w zakładach.
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Nie przewiduje się oddziaływania analizowanych inwestycji na:, bioróŜnorodność,
rośliny, zwierzęta, zasoby naturalne, powietrze, wody, powierzchnię ziemi, krajobraz
klimat, zabytki, dobra materialne.
6.3.5.4.

Działanie 3.5.4. Wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych więzi
gospodarczych z zagranicą.

6.3.5..4.1
6.3.5..4.2
6.3.5..4.3
6.3.5..4.4

ROZWÓJ GOSPODARCZEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ.
WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
TWORZENIE UŁATWIEŃ W NAWIĄZYWANIU ZAGRANICZNYCH KONTAKTÓW
GOSPODARCZYCH.
ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI W KIERUNKU JEJ
GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA.

Ludzi
Realizacja zadania będzie nastawiona na poszerzenie transgranicznej współpracy
gospodarczej, co będzie skutkowało rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem
nowych miejsc pracy.
Nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na: róŜnorodność
biologiczną, rośliny, zwierzęta, wodę, powietrze, klimat, obszary chronione, zasoby
naturalne, zabytki, dobra materialne, powierzchnię ziemi.

6.4. Oddziaływanie analizowanych projektów w zakresie emisji odpadów
W ramach planowanych projektów będą powstawały odpady w tym równieŜ odpady
niebezpieczne. PoniŜej podano rodzaje odpadów, które mogą powstać w trakcie
realizacji omawianych projektów.
Tabela 20. Odpady moŜliwe do wytworzenia na terenie rewitalizowanym podczas realizacji projektów.
Kod odpadu
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 01 80
17 01 81
17 01 82
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 03 80

Nazwa odpadu
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegły, płyty, ceramika)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposaŜenia zawierające substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Inne niewymienione odpady
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
Drewno
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
Asfalt zawierający smołę
Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01
Smoła i produkty smołowe
Odpadowa papa
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17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 09 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Ołów
Cynk
śelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z
pogłębiania)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03
Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 05 05
Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŜ wymieniony w 17 05 07
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Materiały izolacyjne zawierające azbest
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ wymienione
w 17 08 01
Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające rtęć
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty
zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające Ŝywice, szczelne zespoły
okienne, kondensatory)
Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu (w tym odpady zmieszane) zawierające
substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03

Odpady powstające w trakcie realizacji projektów będą odpadem firmy
świadczącej usługę zgodnie z art. 3, ust.3, ppkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w
zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot który świadczy usługę,
chyba Ŝe umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 39, poz. 251+ zm.).
6.5. Oddziaływanie analizowanych projektów w zakresie emisji hałasu
Nadmierny hałas jest jednym z głównych czynników oddziałujących w sposób
negatywny na otaczające środowisko w tym głównie na ludzi.
Na etapie realizacji części projektów, związanych z pracami budowlanymi będą
wykorzystywane maszyny i urządzenia powodujące emisję hałasu do środowiska.
PoniŜej wymieniono maszyny i urządzenia, moŜliwe do wykorzystania, stanowiące
istotne źródło hałasu wraz z podaniem dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej,
określonego na podstwie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
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Tabela 21. Wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urządzeń moŜliwych
do wykorzystania na etapie realizacji projektów.
Zainstalowana moc netto P (kW).
Dopuszczalny poziom
Moc elektryczna Pel (1) (kW)
Typ urządzenia
mocy akustycznej
Masa urządzenia m (kg)
[dB/1pW]
Szerokość cięcia L (cm)
Maszyny do zagęszczania
P≤8
105
(walce wibracyjne, płyty
8 < P ≤ 70
106
wibracyjne, ubijaki wibracyjne).
Spycharki gąsienicowe,
ładowarki kołowe, koparkoP ≤ 55
103
ładowarki kołowe, wywrotki,
równiarki.
Koparki, dźwigi budowlane do
transportu towarów
P ≤ 15
93
(napędzane silnikiem
spalinowym)
Agregaty spręŜarkowe

P ≤ 15

97

Źródło: Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe oddziaływanie to ograniczone będzie do konkretnych prac,
które prowadzone będą w określonym przedziale czasowym w ciągu dnia, a uŜywany
sprzęt i maszyny powinny spełniać stosowne normy.
6.6. Podsumowanie
PowyŜsza analiza obejmowała znaczące oddziaływania projektów na środowisko,
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne. Przeanalizowano oddziaływanie projektów na: róŜnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, obszary chronione, zasoby naturalne, zabytki, oraz dobra materialne.
W wyniku przeprowadzonej analizy moŜna stwierdzić, Ŝe w Strategii Rozwoju Miasta
Olsztyna na lata 2006 – 2020” przewiduje się realizację projektów, które będą
wpływały na środowisko.
W ramach Strategii zostały podane przykładowe projekty przewidziane do realizacji,
jednak są to zagadnienia ramowe o bardzo duŜym uogólnieniu w związku
z powyŜszym przy niektórych projektach było bardzo trudno przeanalizować ich
wpływ na środowisko. W Strategii projekty przewidziane do realizacji to projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne. Zadania inwestycyjne, będą ingerować
w środowisko naturalne głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe
uciąŜliwości. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje
zasadniczo powinny wpłynąć korzystnie na stan środowiska. Jakiekolwiek
działania powodujące degradację środowiska na omawianych obszarach stoją
w sprzeczności z zasadniczymi celami Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 –
2020.
Przy podejmowaniu działań na terenach cennych przyrodniczo, naleŜy zwracać
szczegółową uwagę, aby lokalizować inwestycje w sposób jak najmniej ingerujący
w środowisko. Przy lokalizacji inwestycji przy linii brzegowej otoczenia jezior naleŜy
ograniczyć do minimum fragmentację powierzchni szuwarów stanowiące zagroŜenie
dla awifauny i jej środowisk lęgowych.
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W ramach projektów podejmowanych na terenach strefy ochrony konserwatorskiej,
strefy ochrony archeologicznej, strefy ochrony zabytków naleŜy postępować zgodnie
z wytycznymi i zakazami obowiązującymi w danej strefie.
Ponadto, przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanych działań naleŜy
przeanalizować inwestycję pod kątem konieczności przeprowadzenia procedury
oddziaływania
na
środowisko
i
zakwalifikować
inwestycję
zgodnie
z aktualnie obowiązującym prawem. Obecnie procedurę OOŚ regulują:
- ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
W przypadku inwestycji podlegających pod procedurę OOŚ wpływ na środowisko
naturalne zostanie przeanalizowany na etapie raportu oddziaływania na środowisko
lub karty informacyjnej.
Na obecnym etapie nie jest moŜliwe zakwalifikowanie planowanych inwestycji do
odpowiednich grup przedsięwzięć.
Inwestycje, które będą ubiegać się o środki unijne naleŜy przeanalizować dodatkowo
pod kątem Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i
prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz.U.UE.L.97.73.5).
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7.

OKREŚLENIE
MOśLIWEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

TRANSGRANICZNEGO

Z uwagi na połoŜenie geograficzne miasta Olsztyn oraz charakter zadań
przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 2020, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
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8.

ROZWIĄZANIA

MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO, W TYM NA OBSZAR NATURA 2000 OGRANICZENIE EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY

RozwaŜając cele określone w Strategii naleŜy stwierdzić, iŜ wiele z celów
bezpośrednio jest skierowana na poprawę stanu środowiska naturalnego, w innych
natomiast poprawa środowiska osiągana jest w sposób pośredni. Niemniej jednak
naleŜy pamiętać, iŜ w wyniku realizacji zapisów „Strategii...” mogą powstać
negatywne oddziaływania, o których mowa była w poprzednim rozdziale.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii, które mogą negatywnie
oddziaływać na środowisko naleŜy większość inwestycji infrastrukturalnych przede
wszystkim: na etapie budowy inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji
infrastruktury sportowej, rewitalizacji terenów itp., a takŜe w fazie realizacji
i eksploatacji m.in. drogi, infrastruktura turystyczna. Negatywne oddziaływanie tych
inwestycji na środowisko moŜna ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez
dobrze przemyślany wybór lokalizacji, poniewaŜ skala wywoływanych przez nie
przekształceń środowiska zaleŜeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych
uwarunkowań. Ponadto, prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony
środowiska zarówno na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli
takŜe ograniczyć te oddziaływania.
•
•
•
•
•
•

•
•

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie na środowisko naleŜą:
w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu
i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami
szczególnie wraŜliwymi na zmiany warunków siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;
dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji roślin
i okresu lęgowego ptaków,
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,
preferowanie prowadzenia prac w sąsiedztwie terenów chronionych ze względu
na emisję hałasu w porze dziennej,
wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005
r., Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.),
właściwe zagospodarowanie powstających odpadów z godnie z ustawą
o odpadach,
właściwe zagospodarowanie powstających ścieków poprzez stosowanie
właściwie dobranych urządzeń podczyszczających.

W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemoŜliwe i
istnieje niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych
elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań
kompensacyjnych.
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9.

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
PROGRAMU:

Strategia Rozwoju Olsztyna jest na wysokim stopniu ogólności i w związku z tym
brak jest moŜliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych
działań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zaleŜą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów
wraŜliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, infrastruktury turystycznej i sportowej
naleŜy rozwaŜać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który
w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Jako wariant alternatywny dla planowanych inwestycji drogowych moŜna rozwaŜać
zastosowanie tzw. cichych nawierzchni na obszarach o ponadnormatywnym
oddziaływaniu akustycznym związanym z duŜym natęŜeniem ruchu lub moŜliwość
ustawienia ekranów akustycznych. W przypadku zwartej zabudowy miejskiej nie jest
wskazane zastosowanie ekranów akustycznych, związane jest to zarówno z brakiem
miejsca pod ich lokalizację jak równieŜ z moŜliwością powstawania hałasu
impulsowego. Występowanie hałasu impulsowego spowodowane będzie brakiem
zachowania ciągłości barier akustycznych. JednakŜe Strategia obejmuje duŜy obszar
o róŜnej charakterystyce i w niektórych przypadkach wskazane będzie zastosowanie
ekranów akustycznych, przy wyborze ekranu akustycznego naleŜy zwracać uwagę
na to, czy obiekty chronione znajdą się w obszarze oddziaływania ekranu (a więc
cienia akustycznego), ponadto naleŜy prawidłowo dobrać długość, wysokość oraz
materiał z jakiego wykonany jest ekran (izolacyjność, współczynnik pochłaniania).
Alternatywą dla ekranów akustycznych jest zastosowanie tzw. cichej nawierzchni. Na
podstawie 5-letnich badań przeprowadzonych w Danii na drodze zamiejskiej
w Viskinge oraz na odcinku ulicy w Kopenhadze zaobserwowano zmniejszenie się
poziomu hałasu średnio o ok. 2 dB1. Z innych doświadczeń wynika, Ŝe moŜna
uzyskać redukcję hałasu wynoszącą nawet 4-5 dB2. W związku z powyŜszym
porowaty beton asfaltowy jest alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań chroniących
przed hałasem (ekranów dźwiękochłonnych). Terminem asfalt porowaty powszechnie
określa się mieszanki o nieciągłym uziarnieniu i zawartości wolnych przestrzeni
powyŜej 15 % v/v. Podstawowymi właściwościami nawierzchni, mającymi wpływ na
zmniejszenie
hałasu,
są
szorstkość,
wielkość
ziaren
kruszywa
i zawartość wolnych przestrzeni. Na podstawie tych badań, IBDiM zaproponował
klasyfikację nawierzchni ze względu na poziom generowanego hałasu. Do
nawierzchni cichych zakwalifikowano:
− beton asfaltowy o uziarnieniu do 8 mm,
− SMA o uziarnieniu do 8 mm,
− mieszankę GUFI,
− asfalt porowaty, Colsoft (nowa wersja Rugosoft).
Badania prowadzone w ramach europejskiego projektu SILVIA wykazały, Ŝe
największą redukcję poziomu hałasu moŜna uzyskać stosując nawierzchnie
porowate lub o bardzo gładkiej strukturze. Najbardziej skuteczną nawierzchnią,
redukującą natęŜenie hałasu o prawie 9 dB okazał się dwuwarstwowy asfalt
porowaty.
1
Chałaczkiewicz E.: Zmniejszenie hałasu na nawierzchni wykonanej z porowatego betonu asfaltowego. Nowości zagranicznej
techniki rogowej, 131/1997, IDBiM, Warszawa.
2
COLSOFT – materiały informacyjne Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego-firmy grupy COLAS w Poznaniu.
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Ponadto w przypadku realizacji inwestycji na terenach wraŜliwych przyrodniczo, jako
wariant alternatywny moŜna traktować dostosowanie terminarza prowadzonych prac
do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji roślin i okresu lęgowego ptaków.
Ponadto przy wyborze lokalizacji pod inwestycje na obszarach cennych przyrodniczo
(np. nad brzegami jezior) naleŜy wybierać lokalizację na terenach uprzednio
przekształconych przez człowieka aby zminimalizować wpływ inwestycji na
środowisko.
Inwestycje, które będą podlegały procedurze oceny oddziaływania na środowisko
będą poddane analizie pod kątem rozwiązań alternatywnych. Do realizacji powinien
zostać wybrany wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego
wyboru. Unijny dokument Guidance on EIA – Scoping wskazuje wiele pól, na których
naleŜy poszukiwać rozwiązań alternatywnych, w tym:
- lokalizacja przedsięwzięcia,
- rozwiązania konstrukcyjne,
- rodzaje materiałów i źródło ich pochodzenia,
- terminarz prac,
- wielkość obszaru zajętego pod inwestycję,
i inne.
Lista ta nie wyczerpuje oczywiście moŜliwości poszukiwania wariantów
alternatywnych, dlatego waŜne jest by oprzeć analizę wariantową o cel, jakiemu ma
słuŜyć dane przedsięwzięcie.

10. WSKAZANIE

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC
PROGNOZĘ

Przy opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju
Olsztyna na lata 2006 - 2020 nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
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11. PRZEWIDYWANE METODY
PROJEKTU PROGRAMU

ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ

W ramach zaktualizowanej Strategii Rozwoju Olsztyna na Lata 2006 – 2020 został
opracowany monitoring, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji
projektów i programów z wcześniej zatwierdzonymi załoŜeniami. Na podstawie
informacji zebranych w trakcie monitoringu, moŜliwe jest dokonanie oceny projektów
i programów według wcześniej określonych kryteriów.
Celem prowadzenia obserwacji monitorujących jest ocena stopnia realizacji
zamierzeń określonych w strategii. Obserwacje te w głównej mierze polegać będą na
dokonywaniu pomiarów wskaźników opisujących stan poszczególnych sfer
funkcjonalnych i obszarów strategicznych miasta.
Monitoring realizacji strategii rozwoju miasta w szczególności dotyczyć będzie:
−
gromadzenia informacji na temat produktów będących wynikiem
podejmowanych projektów i zadań,
−
pomiarów stanu zaawansowania przedsięwzięć podejmowanych w obszarach
działań skierowanych na realizację celów na poziomie taktycznym,
−
gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących rodzajów i jakości
rezultatów prowadzonych działań rozwojowych,
−
gromadzenia i przetwarzania informacji na temat zmian ilościowych i
jakościowych zachodzących w obszarach strategicznych w wyniku
podejmowanych przedsięwzięć
−
gromadzenia i analizy informacji na temat zmian uwarunkowań prawnych
dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, a takŜe moŜliwości
stosowania nowych rozwiązań w zakresie organizacji, prowadzenia i
finansowania działań rozwojowych,
−
dokonywania analiz porównawczych i tematycznych.
Tak prowadzony monitoring wypełnia funkcje sprawdzającą i informacyjną. Jego rolą
jest dostarczenie danych na temat stanu istniejącego badanych zjawisk w czasie
bieŜącym.
Dla potrzeb monitorowania strategii rozwoju zostały określone trzy podstawowe
rodzaje wskaźników. Będą to wskaźniki:
−
produktu,
−
rezultatu,
−
oddziaływania.
WyŜej wymienione wskaźniki będą słuŜyły liczbowemu określeniu uzyskanych
efektów działań, przyczyniających się do realizacji celów.
Informacje zebrane w procesie monitoringu będą stanowiły materiał niezbędny do
przeprowadzenia ewaluacji dokonań realizowanych i zrealizowanych w efekcie
podejmowanych działań zaleconych w strategii rozwoju.
Wyniki ewaluacji będą prezentowane w formie rocznych raportów ze stanu
zaawansowania realizacji poszczególnych działań oraz w formie opracowywanych
w okresach 2-letnich Raportów o Stanie Miasta, zawierających takŜe podsumowanie
odnoszące się do zmian zaistniałych w okresie ostatnich 2 lat
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12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI
ZAWARTYCH W PROGNOZIE

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Olsztyna na lata
2006 - 2020 została sporządzona zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
W punkcie 1 określono cel, zakres, podstawy formalno –prawne oraz metody
i zastosowane materiały.
Celem Prognozy była identyfikacja moŜliwych oddziaływań na środowisko zadań
przewidzianych
do
realizacji
w Strategii Rozwoju
Olsztyna.
Zakres
i szczegółowość zostały określone w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie - znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-01-062/09/MT z dnia 2 lipca
2009 roku, oraz w piśmie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie - znak ZNS-4302-48/KM/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku. Zakres
opracowania ma być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227 z późn. zm.).
Punkt 2 stanowi analiza zawartości projektu Strategii Rozwoju Olsztyna stanowi
skróconą charakterystykę ustaleń Strategii. Ponadto w punkcie tym określono z
jakimi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym wojewódzkim i lokalnym
zgodny jest Strategia Rozwoju Olsztyna.
Opis istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany w wyniku braku
realizacji Strategii zostały omówione w punkcie 3. Przeprowadzona analiza kładzie
główny nacisk na problemy i zagroŜenia środowiska przyrodniczego, kulturowego
i zdrowia ludzi. Z punktu widzenia zasobów i walorów środowiska na
obszarzeobjetym Strategią cennym obszarem pod względem przyrodniczym jest
korytarz ekologiczny Rzeki Łyny objęty Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny
Środkowej Łyny oraz Rezerwaty przyrody.
Ponadto zostały określone jaki wpływ na środowisko moŜe wystąpić w przypadku
braku realizacji Strategii. Przeprowadzona analiza wykazała, iŜ brak realizacji
Strategii moŜe mieć zarówno działania pozytywne jak i negatywne. NaleŜy jednak
zwrócić szczególną uwagę, iŜ niepodejmowanie działań będzie miało znacznie
więcej skutków negatywnych niŜ pozytywnych. Najbardziej widoczne skutki
negatywne mogą wystąpić w sferze społecznej. Brak realizacji zaplanowanych
działań takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, ułatwianie dostępu do
podnoszenia kwalifikacji, działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu moŜe przyczynić się do pogorszenia się środowiska przyrodniczego. W
przypadku społeczeństw uboŜszych moŜna zauwaŜyć zjawiska antyekologiczne (np.
dewastacja terenów zielonych), a brak perspektywy poprawy warunków Ŝycia moŜe
przyczynić się doz zwiększenia zjawisk patologicznych.
W punkcie 4 zostały określone istniejące problemy z punktu widzenia niniejszej
Prognozy.
W punkcie 5 zostały ustalone cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym oraz cele jakie są realizowane w Strategii Rozwoju
Olsztyna
Analiza oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do
realizacji w ramach Strategii Rozwoju Olsztyna oraz charakterystyka tych zadań
została przedstawiona w punkcie 6.
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Zaplanowane zadania przeanalizowano w celu oceny ich potencjalnego wpływu na
następujące aspekty dotyczące: środowiska przyrodniczego, środowiska
kulturowego, jakości Ŝycia ludności oraz sfery materialnej:
− róŜnorodność biologiczną,
− ludzi,
− zwierzęta,
− rośliny,
− wodę,
− powietrze,
− powierzchnię ziemi,
− krajobraz,
− klimat,
− obszary Natura 2000,
− korytarze ekologiczne,
− obszary chronione,
− zasoby naturalne,
− zabytki,
− dobra materialne.
PowyŜsza analiza obejmowała znaczące oddziaływania projektów na środowisko,
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne.
Oceny powyŜszej dokonano poprzez analizę porównawczą, gdzie dla kaŜdego
z zadań dokonano analizy prognozowanych oddziaływań na kaŜdy z powyŜej
wymienionych elementów oraz w sposób bardzo szczegółowy scharakteryzowano
spodziewane oddziaływania i ich efekty. Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe
przewidziane zadania, oddziaływać będą bądź pozytywnie, bądź neutralnie na
analizowane aspekty, tylko w nielicznych przypadkach występowało
oddziaływanie negatywne. W odniesieniu do kilku zadań, które miały bardzo
ogólny charakter nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na
poszczególne komponenty środowiska. Oceny oddziaływania nie dokonywano
równieŜ w przypadku gdy dla danego zadania została wykonana juŜ prognoza
lub np. raport oddziaływania na środowisko
W punkcie 7 określono brak moŜliwości oddziaływania transgranicznego, z uwagi na
połoŜenie geograficzne miasta Olsztyn, rodzaj i charakter zadańzaplanowanych do
realizacji.
Punkt 8 zawiera propozycję rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Strategii zawiera punkt 9. W
punkcie tym zostały wskazane działania ograniczające oddziaływanie na środowisko:
• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu
i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami
szczególnie wraŜliwymi na zmiany warunków siedliskowych,
• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;
• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji roślin
i okresu lęgowego ptaków,
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,
• preferowanie prowadzenia prac w sąsiedztwie terenów chronionych ze względu
na emisję hałasu w porze dziennej,
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•

wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005
r., Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.),
• właściwe zagospodarowanie powstających odpadów z godnie z ustawą
o odpadach,
• właściwe zagospodarowanie powstających ścieków poprzez stosowanie
właściwie dobranych urządzeń podczyszczających.
Autorzy Prognozy nie napotkali na trudności wynikające z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy (punkt 10).
Punkt 11 zawiera przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień
Strategii Rozwoju Olsztyna.
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