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STRESZCZENIE 

Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu i wartości 

kulturowych realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spi-

chrzów w Elblągu. 

Podstawą określenia warunków realizacji ustaleń planu są informacje o komponentach 

środowiska i ich jakości zawarte w publikacjach i dokumentacjach niepublikowanych oraz wizja 

terenowa, pozwalająca określić aktualny stan powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, 

zagospodarowania i użytkowania terenu. W przypadku analizowanego projektu planu dane te są 

wystarczające do przeprowadzenia oceny. Nie prowadzono odrębnych badań. Oddziaływanie na 

warunki życia mieszkańców jest ujmowane jako synteza oddziaływań na poszczególne elementy 

środowiska.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zmianę obecnie obowią-

zującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu. W 

ogólnym zarysie, w skali całej Wyspy Spichrzów, zachowuje dotychczas planowany zestaw funkcji 

zmieniając jedynie proporcje pomiędzy nimi, zasięgi przeznaczonych dla nich terenów i, częściowo, 

rezygnując z precyzowania ich szczegółowego charakteru. Analizując zakres zmian ustaleń planu i 

związany z nimi stopień ingerencji w środowisko można przyjąć, że pomimo lokalnego wzrostu inten-

sywności zabudowy na większości obszaru Wyspy Spichrzów zachowa ona dotychczas przewidywaną 

charakterystykę i wynikające z niej wysokie obciążęnie środowiska. Poszerzenie niektórych terenów o 

wcześniej planowane tereny zieleni lub zastąpienie zabudowy mieszkaniowej zespołem parkingów 

kubaturowych można określić jako dodatkowy wzrost obciążęnia środowiska jednak przeznaczenie 

dużego obszaru planowanej obsługi komunikacyjnej i zabudowy mieszkaniowej pod teren sportu 

i rekreacji o powierzchni biologicznie czynnej wymaganej na poziomie co najmniej 60%, prowadzi do 

jego obniżenia. Łączne skutki realizacji planowanego wcześniej i obecnie zagospodarowania nie będą 

się istotnie różniły od siebie i nie będą odbiegały od wpływu na warunki środowiska innej śródmiej-

skiej zabudowy Elbląga. Nie powstaną źródła i formy emisji, które poprzez kumulowanie się z innym 

odziaływaniem dadzą zupełnie nowe, wcześniej nie brane pod uwagę skutki dla środowiska, wpłyną 

na warunki życia w sąsiednich częściach miasta lub zmienią dotychczasowe funkcjonowanie systemu 

przyrodniczego. W skali całego miasta krajobrazowy charakter Wyspy Spichrzów nie ulegnie istotnej 

zmianie. 

Obszar planu obejmuje tereny już od dawna zajęte przez zabudowę, o gruntownie zmienionym 

przez nią ukształtowaniu powierzchni ziemi. Realizacja nowych ustaleń nie doprowadzi do 

znaczących zmian w tym zakresie. Planowane przeznaczenie terenu przy zapisanych w dokumencie 

zasadach zaopatrzenia w ciepło nie będzie prowadziło do pogorszenia stanu aerosanitarnego tej części 

miasta. Głównym emitorem zanieczyszczeń powietrza będzie komunikacja samochodowa. 

Ograniczeniu ewentualnej uciążliwości wynikającej z emisji zanieczyszczeń powietrza sprzyja 

względnie dobry stan jakości powietrza oraz korzystne warunki przewietrzania. Zabudowę chronioną 

od głównych źródeł hałasu komunikacyjnego odsuwają linie zabudowy. W przypadku zabudowy już 

stojącej lub planowanej na granicy pasa drogowego ochrona przed hałasem polegała będzie na 

stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. 

Zgodnie z zapisami projektu planu przewidywane zagospodarowanie nie będzie źródłem zanieczysz-

czenia wód powierzchniowych. 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do rozwoju zabudowy znajdują się poza obszarem 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

Realizacja zmian ustaleń planu, nie doprowadzi do zmiany obrazu szaty roślinnej jaki był 

spodziewany po realizacji ustaleń dotychczasowych. W stosunku do sytuacji możliwej pod rządami 

planu obecnie obowiązującego udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie Wyspy Spichrzów 

może ulec zmniejszeniu nieznacznemu. Wzrost intensywności przybrzeżnego ruchu i ewentualne 

przekształcenia koryt cieków mogą doprowadzić do utraty stanowisk obecnych tam gatunków 

chronionych: salwinii pływającej i grzybieni białych. Biorąc pod uwagę zasoby obu gatunków, tak w 

Zalewie Wiślanym, jak i w Jeziorze Druzno strata ta nie będzie miała wpływu na kondycję 

miejscowych populacji tych roślin. Realizacja ustaleń planu nie wpłynie na charakter fauny 

zasiedlającej tę część miasta. Zmiany w zagospodarowaniu nie będą miały także znaczenia dla 

funkcjonowania przyrodniczych powiązań w mieście, w tym korytarza ekologicznego rzeki Elbląg. 
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Stopień oddalenia obszaru planu i związany z tym przewidywany, niski stopień oddziaływania 

przyjętych w projekcie rozwiązań na wody akwenów powiązanych rzeką Elbląg sprawiają, że nie 

pogorszą one warunków ochrony najbliższych obszarów sieci Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę opisane sytuacje konfliktowe oraz potrzeby ochrony lokalnych walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych analiza ustaleń dokumentu wskazuje na przewagę 

ocen pozytywnych. Odnoszą się one przede wszystkim do relacji nowych ustaleń planu z udokumen-

towanymi i dostrzegalnymi problemami utrzymania jakości środowiska i krajobrazu oraz wynikają-

cych z nich warunków życia ludzi. Uwzględniają także jednostkowe walory przyrodnicze nakazując 

zachowanie wyróżniających się składników historycznego drzewostanu. 

Projekt dokumentu w swojej zasadniczej części jest poświęcony ustaleniu zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i jakości krajobrazu, przede wszystkim poprzez reguły kształtowania i 

realizacji nowego zagospodarowania. Uwzględnia obecność obiektów historycznych wpisanych do 

rejestru zabytków. Obejmuje także ochroną obiekty wybrane spośród zamieszczonych w gminnej ewi-

dencji zabytków. 

Ze względu na skalę dokumentu zasięg oddziaływania jego ustaleń będzie miał charakter 

lokalny i nie istnieje zagrożenie jego przyszłym transgranicznym oddziaływaniem. 

Ustalenia projektu planu realizują zasady sformułowane w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych jego dokumentach strategicznych, a także 

wnioski opracowania ekofizjograficznego i nie kolidują z innymi przepisami dotyczącymi 

zabezpieczenia zasobów i jakości środowiska.  

Stan aerosanitarny, jakość klimatu akustycznego i jakość wód powierzchniowych są i będą 

kontrolowane w ramach procedur państwowego monitoringu środowiska. Jakość wód 

odprowadzanych siecią kanalizacyjną będzie kontrolowana w ramach obowiązków dysponenta sieci, 

określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu wodnoprawnym. Ze względu na brak 

znaczącego nowego oddziaływania rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu na funkcjonowanie i 

integralność systemu przyrodniczego nie są konieczne działania na rzecz przyrodniczej kompensacji 

skutków realizacji ustaleń planu ani sugerowanie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych.  
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Wstęp 

Formalną podstawę sporządzenia prognozy i ustalenia jej zakresu stanowią: 

 Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-

sko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), 

 Uchwała nr IV/95/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z 28.03.2019 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spi-

chrzów w Elblągu, 

 uzgodnienie WSTE.411.16.2019.GI Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 

05.07.2019 r., 

 uzgodnienie ZNS.430/3/2019 Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w El-

blągu z dnia 26.06.2019 r.  

 

Prognoza oddziaływania projektu zmiany planu na środowisko wykonana jest na pod-

stawie Art. 51 ust. 1, pozostającego w związku z Art. 46 p. 1 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 i posiada zakres odpowiadający 

wymaganiom zawartym w Art. 51 ust. 2 i Art. 52 wymienionej ustawy, stosownie do specyfi-

ki terenu i projektowanych funkcji, uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-

dowiska w Olsztynie (Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu) i Państwowego Granicznego 

Inspektora Sanitarnego w Elblągu (na podstawie przekazania sprawy przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu). 

Celem opracowania jest: 

 ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych realizacji ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, 

 wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania 

na środowisko proponowanych w planie rozwiązań oraz sposobów przyszłej kontroli tego 

oddziaływania. 

 

1. Położenie, dotychczasowe ustalenia planów miejscowych, wskazania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aktualne 

użytkowanie 

Teren zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest położo-

ny w zachodniej części Elbląga, na lewym brzegu rzeki Elbląg, do której bezpośrednio przy-

lega (ryc. 1). Jest ograniczony: 

 od zachodu dawną fosą miejską, położoną poza granicami planu, 

 od wschodu wodami rzeki Elbląg. 
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W podziale fizyczno-geograficznym obszar planu znajduje się w mezoregionie Żuławy 

Wiślane (313.54) (Kondracki 2002). 

Ryc. 1. Położenie obszaru planu (skala skażona). 

 

Na obszarze objętym projektem obowiązują obecnie ustalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, przyjętego uchwałą nr 

XXXIV/690/98 Rady Miejskiej w Elblągu z 18.06.1998 r. Zgodnie z tym dokumentem: 

1. Obszar Wyspy Spichrzów stanowi fragment wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego 

Śródmieścia Elbląga, a jednocześnie śródmiejską część obszaru portu morskiego. Wynika-

ją stąd preferencje funkcjonalne dla: 

a. obiektów obsługujących turystykę krajoznawczą i biznesową, w tym ruch pasażersko-

żeglugowy i żeglarski; 

b. reprezentacyjnych siedzib firm związanych z działalnością portu oraz rozwojem handlu 

międzynarodowego; 
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c. obsługi obszaru Starego Miasta w zakresie funkcji terenochłonnych (zespoły parkingo-

we, ośrodek oświatowo-rekreacyjny). 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

a. zabudowy wyłącznie mieszkaniowej o średniej intensywności (w części zachodniej 

Wyspy); 

b. obiektów produkcyjnych nieuciążliwych, o charakterze śródmiejskim, wysokiej inten-

sywności zabudowy oraz nie generujących ruchu towarowego. 

3. Jako główne przestrzenie o dominacji ruchu pieszego ustala się: 

a. reprezentacyjny bulwar nadrzeczny; 

b. poprzeczne w stosunku do bulwaru ulice piesze i pieszo-jezdne; 

c. zielony ciąg spacerowy nad fosą miejską. 

4. System komunikacji kołowej stanowią lokalne ulice: Warszawska i Orla. 

W strukturze obszaru Wyspy Spichrzów wyodrębnia się strefy funkcjonalne: 

1. strefę przybrzeżną W – mającą pełnić rolę nadwodnego, prestiżowego forum miejskiego 

wraz z reprezentacyjnym bulwarem spacerowym oraz urządzeniami obsługi turystyki. 

Wyodrębnia się w niej: 

a. podstrefę W-1 – stanowiącą centralną i północną część forum nadwodnego, przezna-

czoną dla lokalizacji reprezentacyjnych obiektów firm związanych z portem elbląskim, 

połączonych z funkcją handlowo-gastronomiczno-usługową, dostępną od bulwaru oraz 

terminal żeglugi śródlądowej; 

b. podstrefę W-2 – obejmującą południową część strefy W – przeznaczoną dla funkcji 

handlowo-turystycznej; 

2. strefę Z – zieloną trasę spacerową połączoną z wykorzystaniem zabytkowej fosy miejskiej 

dla rekreacji i sportów wodnych; 

3. strefę mieszkalno-usługową MU – pełniącą rolę obsługi Starego Miasta w zakresie usług 

komplementarnych (oświata i rekreacja); 

4. strefę obsługi komunikacyjnej OK – zespoły wielopoziomowych parkingów obsługują-

cych użytkowników (mieszkańców, pracowników, turystów, klientów) Starego Miasta i 

Wyspy Spichrzów; 

5. strefę K – ulice komunikacji lokalnej (Warszawską i Orlą). 

W 2006 roku, uchwałą nr XXXIII/825/2006 Rady Miasta, zostało uchwalone Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg, zmie-

nione uchwałą nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r. Stosownie do ustaleń do-

kumentu obszar planu reprezentuje: 
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w zakresie zasad polityki przestrzennej: 

 obszar wymagający rewitalizacji, w tym rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudo-

wy, 

 obszar znaczących przekształceń strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony śro-

dowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, 

 obszar obowiązywania biernej polityki chroniącej wartości przyrodnicze, kulturowe i kra-

jobrazowe: 

 strefę „B” ochrony konserwatorskiej, 

 strefę „W” ścisłej ochrony archeologicznej, 

 koryto rzeki i jej bezpośrednie sąsiedztwo – korytarz ekologiczny K 6, należący do pod-

stawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta,  

 obszar, dla którego wyklucza się lokalizację nowych obiektów o funkcji usługowo-

produkcyjnej, mogących negatywnie oddziaływać na estetyczną jakość przestrzeni pu-

blicznych i krajobrazu kulturowego, 

w zakresie dominującej funkcji: 

 teren zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim, 

 tereny wzdłuż fosy – teren zieleni urządzonej oraz funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej 

oraz sportowej. 

Analizowany obszar jest fragmentem miasta zainwestowanym i zabudowanym już od 

kilku stuleci. Już w średniowieczu stanowił miejsce składowe, które rozwinęło się w dzielnicę 

portową z własną siecią ulic i zabudową składowo-usługowo-mieszkalną. Wierzchnie war-

stwy podłoża budowane są przez grunty nasypowe, podnoszące powierzchnię wyspy kilka 

metrów ponad depresyjne tereny żuław. Po zniszczeniach wojennych z 1945 r. obszar Wyspy 

Spichrzów pozostał w znacznej części niezabudowany. Zachowało się niewiele historycznych 

budynków, z czasem powstało trochę nietrwałych inwestycji o charakterze gospodarczym. 

Oprócz nich istnieje tu także niska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. W 

północnej części wyspy znajdują się obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Pół-

nocna część wyspy jest obecnie zabudowana w większym stopniu niż część południowa. 
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2. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

2.1. Kluczowe komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi i gleby 

Obszar Wyspy Spichrzów jest położony w obrębie równiny Żuław Elbląskich. Od 

XVII w jest oddzielony fosą nowożytnych umocnień od pozostałych części lewobrzeżnego 

miasta, tworzących dzielnicę Zawodzie. Powierzchnia wyspy jest płaska, w części centralnej 

sięgająca 3-4 m n.p.m., na skraju osiągająca rzędne ok. 2 m n.p.m. a na krawędzi 

nadrzecznych nabrzeży niekiedy nie przekraczające 1 m n.p.m. 

Podłoże stanowią utwory holoceńskie, powstałe w wyniku akumulacji rzeczno-

zastoiskowej. Są one reprezentowane przez piaski o różnej granulacji z przewarstwieniami 

torfów i namułów o dużej miąższości sięgającej ponad 4,5 m (Kotliński, Szczęsny 1986). 

Wierzchnia warstwę na całej wyspie tworzy materiał nasypowy. Grunty na ogół są 

słabonośne.  

Gleby pierwotnie reprezentowane były przez mady. W toku historii miasta zostały one 

przekształcone i zastąpione przez gleby z grupy urbanoziemnych. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar planu jest pozbawiony wód powierzchniowych. Najbliższym ciekiem jest rzeka 

Elbląg oraz Kanał Miejski – fosa, od XVII w. oddzielająca wyspę od terenów Zawodzia. Do 

Kanału Miejskiego przez pompownię nr 46 pomocniczo jest odwadniana sekcja polderowa 

“Fiszewka S” na lewym brzegu rzeki Elbląg. 

Rzeka Elbląg stanowi podstawowy odbiornik wód opadowych, spływających po 

powierzchni oraz odprowadzanych systemem kanalizacji burzowej. Ujęta jest jako jednolita 

część wód powierzchniowych rzecznych: rzeka Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z 

jeziorem Drużno (PLRW200005499) (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły 2016). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2018 r. w sprawie 

granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i 

wodami morza terytorialnego jej odcinek poniżej mostu w drodze ekspresowej S7 należy do 

morskich wód wewnętrznych. Jako silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych 

została objęta monitoringiem diagnostycznym jakości wód w roku 2016 (przekrój 

Nowakowo; WIOŚ 2017). Zgodnie z jego wynikami potencjał ekologiczny rzeki prezentuje 

się jako słaby (ze względu na elementy biologiczne i wskaźniki fizykochemiczne), stan 

chemiczny poniżej stanu dobrego co w konsekwencji daje stan ogólny zły. Nie zostały 

również spełnione wymagania dla obszarów chronionych i wrażliwych na eutrofizację. Ocena 
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stanu chemicznego i stanu ogólnego została utrzymana także w roku 2017 (WIOŚ 2018). W 

cieku zaznacza się również podwyższona zawartość chlorków, związana z napływem 

słonawych wód z Zalewu Wiślanego przy silnych wiatrach z kierunku północnego i 

północno-wschodniego. Rzeka Elbląg skupia w sobie wszystkie niekorzystne cechy rzeki 

nizinnej i skanalizowanej, decydujące o jakości wód oraz intensywności procesów 

samooczyszczania: minimalny spadek oraz przepływ, a czasami jego brak, postępująca 

eutrofizacja powodująca zarastanie dna i brzegów oraz duża ilość osadów dennych (WIOŚ 

2017). 

Rzeka Elbląg jest dla miasta źródłem zagrożenia powodziowego. Jest ona ciekiem 

nizinnym o minimalnym spadku. Poziom wody uzależniony jest tak od dopływu wody z 

dorzecza, jak i od stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z sektora 

północnego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, dochodzi do cofania się spiętrzonych 

wód zalewu i podnoszenia się poziomu wody w cieku. Zgodnie z treścią map zagrożenia 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych 

(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) Wyspa Spichrzów znajduje się jednak niemal w całości poza 

zasięgiem zalewu tak wodami 1% (raz na 100 lat – obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią), jak i wodami 0,2% (raz na 500 lat), z wyjątkiem nabrzeży rzeki Elbląg oraz, 

miejscami, bezpośredniego sąsiedztwa koryta fosy (w części południowo-zachodniej). Dla 

wód 100-letnich wskazana, maksymalna rzędna zwierciadła wody wynosi 1,44 m ponad 

poziom wody uznany za stan zero w rzece Elbląg i 1,34 do 1,42 m w Kanale Miejskim. Dla 

wód 500-letnich wynosi ona odpowiednio 1,49 m i 1,35 do 1,47 m. W podobnym stopniu 

Wyspa Spichrzów jest poza zasięgiem zalewów dla wód 100-letnich w przypadku 

całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz w przypadku całkowitego 

zniszczenia wału/budowli pasa technicznego. Należy jednakże zwrócić uwagę, że poziom 

wód Zalewu Wiślanego systematycznie wzrasta (co jest konsekwencją wzrostu poziomu wód 

Bałtyku, do końca XXI w. prognozowanego w wysokości od 0,3 do 1,0 m - Cieślak 2000). 

Wieloletnie pomiary Oddziału Morskiego IMGW w Tolkmicku pozwoliły stwierdzić (IMGW 

1996), że dla okresu 1950-1990 roczny przyrost poziomu wody w zalewie wyniósł 2,4 

mm/rok ± 0,72, w tym w latach 1950-1975 wynosił 1,7 mm/rok, a w latach 1976-1990 już 8,7 

mm/rok. Trend rosnący w zmianie średniego, rocznego poziomu morza w Elblągu, dla okresu 

1981-2015, odnotowano także podczas analiz prowadzonych na potrzeby sporządzenia Planu 

adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030 (2019). Przeanalizowano m.in. 

częstości występowania w wieloleciu średnich, rocznych poziomów morza w przedziałach 

wartości ujmowanych co 10 cm. W okresie poprzedzającym czas analiz wartości średnich 
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rocznych poziomów najczęściej (około 35%) lokowały się w przedziale 505-510 cm. W 

analizowanym okresie 1981-2015 najwięcej wartości średnich poziomów morza (32%) 

mieściło się już w przedziale wyższym – 520-525 cm. Trend o tendencji rosnącej widoczny 

jest też dla wszystkich wskaźników analizy wezbrań sztormowych (liczba wezbrań 

sztormowych w roku, liczba godzin z poziomem powyżej średniego stanu wysokiego /SSW/ 

w roku, poziom maksymalny w roku) występujących w Elblągu. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wprowadza na obszarze jednostki obejmującej Wyspę Spichrzów poziom ochrony przeciw 

powodziowej, odpowiadający na zdarzenia mogące wystąpić raz na 200 lat. 

Przedstawione dane wskazują zatem, że obszar planu posiada stosunkowo korzystne 

warunki pod względem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Najwyższe zagrożenie jest ze 

strony ekstremalnych stanów rzeki Elbląg i dotyczy jedynie obrzeży wyspy. Stopień 

zagrożenia będzie się jednak rozszerzał wraz ze wzrostem poziomu wody w Zalewie 

Wiślanym i wzrostem rzędnych spiętrzeń rzeki. Okresowe, silne spiętrzenia wód w ciekach 

będą także utrudniały funkcjonowanie systemów kanalizacji deszczowej i odpływ wód 

opadowych, prowadząc do lokalnych podtopień w miejscach położonych najniżej i najbliżej 

rzeki Elbląg.  

W części miasta obejmującej analizowany obszar występują trzy podstawowe piętra 

wodonośne: kredowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Znaczenie użytkowe posiada piętro 

czwartorzędowe, w którym wodonosiec tworzą piaski i żwiry międzymorenowe, izolowane 

od powierzchni przez warstwy nieprzepuszczalne. Wody gruntowe zalegające ponad pierwszą 

warstwą nieprzepuszczalną występują przeważnie stosunkowo płytko, na głębokości 1-2 m 

ppt, a tylko miejscami, głównie w części centralnej i zachodniej do 4 m ppt. (Gryszko, 

Kowalewska 1986, Kotliński, Szczęsny 1986). Przy głębszym zaleganiu wód gruntowych ich 

zwierciadło jest napięte i stabilizuje na głębokości 2-3 m ppt. (Geoprojekt 1970). Poziom wód 

gruntowych jest silnie powiązany z panującymi warunkami atmosferycznymi i stanem wody 

w rzece. Można się spodziewać, że również będzie wzrastał wraz podnoszeniem się poziomu 

wody w Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. 

 

Klimat, stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

Do cech klimatu Elbląga mających odczuwalny wpływ na lokalne warunki życia w 

przeszłości zaliczono: 

 przewagę wiatrów południowych, południowo zachodnich oraz zachodnich, 
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 wysoką wilgotność względną powietrza, wynoszącą średnio od 80 do 85% (Marcinkow-

ska, Gębka 2002). 

Taki układ wiatrów zapewnia opisywanej tu części miasta względnie korzystne warunki 

przewietrzania. Wiatry kierują jednak ewentualne zanieczyszczenia na pozostałą jego część. 

Wysoka wilgotność sprzyja natomiast, w określonych warunkach pogodowych (wysokie 

temperatury, wysokie ciśnienie, brak wiatru), powstawaniu u ludzi uczucia parności i 

duszności. Najwyższe miesięczne wartości wilgotności względnej wskazywano w listopadzie 

i grudniu. Średnio przez 124 dni w roku wilgotność względna ma przekraczać 80% (1975-

1994) (IMGW 1996). 

Dla Żuław Elbląskich normalny opad roczny z wielolecia ustalono na 536 mm (1891-

1930), a waha się od 270 do 800 mm (IMUZ 2001). Jest to znacznie mniej niż podawano dla 

stacji meteorologicznej „Elbląg”, zlokalizowanej w wysoczyznowej części miasta, dla której 

ustalono średni opad za lata 1951-1994 na poziomie 657 mm (IMGW 1996). Stwierdzono 

przy tym obniżenie średniej sumy opadów w latach 1982-1993 w stosunku do dziesięciolecia 

wcześniejszego. Nastąpiło także przesunięcie maksymalnych opadów na okres zima – wiosna; 

znacznie wzrosła jednocześnie suma opadów jesieni i zimy, kosztem opadów z okresu 

wiosenno-letniego (IMGW 2004/2005).  

W ostatnim okresie analizę cech klimatu Elbląga i ich zmian przeprowadzono na po-

trzeby sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (2019). Przeprowadzone 

analizy pozwoliły stwierdzić, że: 

 Charakterystyczną cechą przebiegu średniej rocznej temperatury powietrza w Elblągu w 

wieloleciu 1981-2012 jest jej systematyczny, statystycznie istotny wzrost w tempie ok. 

0,04°C/rok. 

 Temperatura maksymalna powietrza systematycznie rośnie w tempie 0,03°C/rok. Absolut-

ne maksimum (36,5°C) zanotowano w dniu 31.07.1994 r. Ujemna temperatura powietrza 

może występować od września do maja i dochodzić do -30°C. W analizowanym okresie 

najniższa zarejestrowana temperatura powietrza na stacji pomiarowej w Elblągu w dniu 

8.01.1987 r. wynosiła -29,4°C. Temperatura minimalna powietrza rośnie w tempie 

0,04°C/rok. 

 W okresie 1981-2012 zanotowano 10 fal upałów trwających po 3-8 dni. Dni upalne (z 

temperaturą maksymalną >30°C) występowały jednak rzadko, od jednego do sześciu przy-

padków w roku. Dni gorące (z temperaturą maksymalną >25°C) występowały od kwietnia 

do września w ilości od 10 do ponad 30 w roku (maksymalnie 50 w 2002 roku). Ich liczba 

systematycznie się zwiększa w tempie ok. 0,3 dnia/rok. Ze względu na większą liczbę dni 
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bezwietrznych w Elblągu niż w miastach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie morza 

można założyć lokalne występowanie miejskiej wyspy ciepła na terenach zwartej zabu-

dowy miasta. W miastach nadmorskich, ze względu na ochładzający wpływ Bałtyku (bry-

zę morską), fale upałów nie stanowią zagrożenia. 

 Ujemna temperatura powietrza może występować od września do maja. Najniższa zareje-

strowana temperatura powietrza wynosiła -29,4°C (8.01.1987 r.). Temperatura minimalna 

powietrza rośnie w tempie 0,04°C/rok. Liczba wystąpień fal chłodu wyniosła 51. Najdłuż-

sza fala chłodu miała miejsce w 01.1987 i trwała 20 dni. Dni mroźnych (z temperaturą 

maksymalną poniżej 0°C) notuje się średnio w roku ok. 32. Występują od listopada do 

marca. Ich liczba w analizowanym okresie nie wykazywała istotnych zmian. Przymrozki 

(dni z temperaturą minimalną powietrza <0°C) mogą występować od września do maja. W 

skali roku notowano od 54 dni do maksymalnie 132 dni z przymrozkami. Wskaźnik ten 

wykazuje niewielką tendencję malejącą. 

 Średnia roczna suma opadów w okresie 1981-2012 wynosiła 692 mm. Można zaobserwo-

wać lekko rosnący trend rocznej sumy opadów. Maksymalna dobowa suma opadów na po-

sterunku Elbląg wynosiła 84 mm i została zarejestrowana w dniu 06.09.1992r. Zaobser-

wowano nieznaczny trend rosnący w ilości dni z opadem umiarkowanym (przekraczają-

cym 10 mm na dobę) i nieznaczny trend malejący w ilości dni z opadem umiarkowanie 

silnym (przekraczającym 20 mm na dobę) i silnym (przekraczającym 30 mm na dobę). 

Najdłuższy okres bez opadu lub o opadach < 1mm wyniósł 39 dni w roku 2009, średnio w 

wieloleciu: 23 dni. 

 Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w okresie 1981-2012 wynosiła ok. 70 dni. 

Najwięcej dni ze śniegiem (mniej niż 30 dni do 112 dni) W latach 1981-2012 można zaob-

serwować niewielki malejący trend liczby dni z pokrywą śnieżną. 

 Średnia roczna liczba dni z wiatrem silnym, tj. dni w których wystąpiła prędkość wiatru 

powyżej 11 m/s w którymkolwiek terminie pomiarowym podczas doby, w okresie 1981-

2012 wynosiła 4 dni. Najwięcej takich dni notuje się od listopada do kwietnia. Wiatr o 

średniej prędkości powyżej 17 m/s (sztorm) występuje sporadycznie. Najczęściej w sezo-

nie jesienno-zimowym od października do maja. Częściej niż w miastach wybrzeża zdarza-

ją się dni bezwietrzne. 

 Średnia roczna liczba dni z burzą wynosiła ok. 25. Stwierdzono (1981-2012) wzrost czę-

stotliwości występowania burz. Burze występują przede wszystkim od maja do września 

(średnio powyżej 4 dni w miesiącu), z maksimum w lipcu (ok. 6 dni/miesiąc). 
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Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zostały ustalone trzy strefy, w których co 

roku wykonywana jest ocena jakości powietrza. Jakość powietrza w Elblągu oceniana jest przez Wo-

jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach corocznej oceny strefy miasto Elbląg (PL 

2802) (Informacja o stanie środowiska… 2018). Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony 

zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 12 wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku 

azotu (NO2), tlenku węgla (CO), pyłu PM10, pyłu PM 2,5, benzenu (C6H6), kadmu (Cd), ni-

klu (Ni), ołowiu (Pb), arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 i ozonu 

troposferycznego (O3). W latach 2013-2017 brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub 

docelowych, lokując się znacznie poniżej norm, wykazywały wszystkie czynniki z wyjątkiem 

benzo(a)pirenu, który docelowy poziom stężenia średniorocznego przewyższał blisko 2-

krotnie. Na tej właśnie podstawie strefę miasto Elbląg kwalifikowano do klasy C. Do roku 2016 

stężenie ozonu przekraczało poziom celu długoterminowego, w roku 2017 stan ten uległ po-

prawie. Zgodnie z informacją WIOŚ w Olsztynie do Zarządu Województwa Warmińsko- Ma-

zurskiego z dnia 20.07.2018 r. (WIOŚ-M.7011.02.32.2018.tz) od lipca 2017 do lipca 2018 

doszło jednak także do przekroczenia dopuszczalnej liczby (35) przekroczeń stężenia dobo-

wego pyłu PM10 i istniała groźba przekroczenia poziomu dopuszczalnego na koniec roku.  

W związku z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu, oraz wystąpieniem 

w latach poprzednich (mającym miejsce także później) przekroczenia dopuszczalnego pozio-

mu pyłu PM10, w strefie miasto Elbląg opracowano: 

 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu, przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 28.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2013 poz. 3065),  

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia pozio-

mu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przyjęty uchwałą 

nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Warm-Maz 2015 poz. 1246),  

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia pozio-

mu dopuszczanego pyłu zawieszonego PM10, przyjęty uchwałą nr IV/100/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2015 

poz. 1245).  

Jak podaje program ochrony powietrza oraz informacje WIOŚ (2018, 2018) przekrocze-

nia związane są ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych w okresie zimowym, 

nakładającą się na niekorzystne warunki atmosferyczne. W 2017 r. przekroczenia benzo(a)pirenu 
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występowały przez większość okresu grzewczego (183 dni), maksymalna wartość 9,5 ng/m
3
 

wystąpiła w okresie od 13 do 19.02.2017 r. 

Na obszarze planu nie ma znaczących emitorów zanieczyszczeń powietrza. Do głów-

nych należy ruch samochodowy, przede wszystkim na ul. Warszawskiej i ul. Orlej. 

Zgodnie z Mapą Akustyczną Miasta Elbląga (OPEGIEKA 2017) większa część Wyspy 

Spichrzów jest akustycznie chroniona (ryc. 2). 

Ryc. 2. Tereny akustycznie chronione.  

(Mapa Akustyczna Miasta Elbląga 2017) 

Tereny w centralnej części wyspy, pomiędzy ulicami Orlą, Warszawską, Kupiecką i 

Tartaczną ujęto głównie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (nauka), dla których 

dopuszczalny poziom hałasu, wyrażonego długookresowym, średnim poziomem dźwięku 

A[dB], wynosi: 

dla pory dnia, wieczoru i nocy (LDWN): 

 hałas drogowy i szynowy – 64 dB (A), 

 hałas przemysłowy – 50 dB (A), 
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dla pory nocy (LN):  

 hałas drogowy i szynowy – 59 dB (A), 

 hałas przemysłowy – 40 dB (A). 

Obrzeża wzdłuż Kanału Miejskiego i południowy cypel wyspy ujęto jako tereny rekrea-

cyjno-wypoczynkowe (rekreacja i wypoczynek), pozostałe tereny wzdłuż ul.ul. Warszawskiej 

i Orlej ujęto jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

(zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), dla których dopuszczalny poziom hałasu, wyrażo-

nego długookresowym, średnim poziomem dźwięku A[dB], wynosi: 

dla pory dnia, wieczoru i nocy (LDWN): 

 hałas drogowy i szynowy – 68 dB (A), 

 hałas przemysłowy – 55 dB (A), 

dla pory nocy (LN):  

 hałas drogowy i szynowy – 59 dB (A), 

 hałas przemysłowy – 45 dB (A). 

Głównym i znaczącym źródłem hałasu w granicach planu są ulice Warszawska i Orla 

(OPEGIEKA 2017), wzdłuż których dochodzi do przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla 

pory całej doby oraz pory nocy (ryc. 3, 4). Dla pory dnia, wieczoru i nocy przekroczenia po-

ziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego nie są wyższe niż 5 dB, jedynie w zabudo-

wie w rejonie skrzyżowania obu ulic mieszczą się między 5 a 10 dB. Dla pory nocy nie prze-

kraczają 5 dB i mają niewielki zasięg. Inne rodzaje hałasu nie mają na Wyspie Spichrzów 

istotnego znaczenia. Zabudowę u zbiegu ul.ul. Warszawskiej i Orlej, ze względu na stopień 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu ujęto w Programie ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Elbląga, przyjętym uchwałą nr XXXV/745/2018 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 

28.06.2018 r. (kod obszaru HD2/M2). Obszar objęto celem krótkookresowym (realizacja do 

2023 r.), środkami do osiągnięcia którego są: wykonanie nowej nawierzchni (zrealizowane 

już w 2017 r.) i ograniczenie prędkości do 40 km/h. 
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Ryc. 3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wyrażonego długookre-

sowym, średnim poziomem dźwięku, dla pory dnia, wieczoru i nocy (LDWN). 

(Mapa Akustyczna Miasta Elbląga 2017) 

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska przy 

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tereny, 

należące do kategorii o wyznaczonym dopuszczalnym poziomie hałasu, stosownie do zmie-

nionego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. Zgodnie z art. 114 ust. 4 

ustawy z dnia 27.04.2001 r. w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy 

społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

zlokalizowanych na granicy pasa drogowego…, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu 

rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. 
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Ryc. 4. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wyrażonego długookre-

sowym, średnim poziomem dźwięku, dla pory nocy (LN). 

(Mapa Akustyczna Miasta Elbląga 2017) 

 

Szata roślinna, różnorodność biologiczna 

Szata roślinna na obszarze planu jest w całości ukształtowana przez człowieka. Tworzą 

ją głównie zbiorowiska ruderalne, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i przemysłowo-

usługowej oraz różnie utrzymana zieleń urządzona. Miejscami na obrzeżach wyspy, zwłasz-

cza nad Kanałem Miejskim rozwinęły się pasma zarośli i niewielkich zadrzewień. 

W południowej części Wyspy Spichrzów oraz w pasie terenu pomiędzy ul. Warszawską 

a rzeką znaczne, puste przestrzenie po zniszczonej zabudowie zajmują trawiaste zbiorowiska, 

po wykoszeniu stanowiące powierzchnie trawnikowe, jednak z dużym udziałem gatunków 

ruderalnych. Tworzą one dość rozległe błonie, otwarte na rzekę Elbląg oraz Kanał Miejski, 

służące m.in. organizowaniu plenerowych imprez masowych. W rozproszeniu lub w niewiel-

kich grupach rosną wśród nich także drzewa i krzewy. Najliczniej dęby, jesiony i brzozy, któ-

rym towarzyszą także klony zwyczajne, jarzębiny, śliwy wiśniowe (ałycze), bzy czarne, spo-

radycznie też wiązy górskie. Wiekiem nie przekraczają na ogół 30-40 lat, niekiedy występują 
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w formach odroślowych, wyjątkowo występują drzewa starsze, osiągające wiek ok. 90 lat 

(okaz dębu szypułkowego na zachód od ul. Warszawskiej i południe od ul. Tartacznej). Po-

wierzchnie trawnikowe są także elementem urządzenia nadrzecznych nabrzeży wyspy. 

Miejsca po zabudowie zlikwidowanej w mniej odległej przeszłości częściowo zachowa-

ły utwardzone powierzchnie częściowo zaś są zajęte przez ruderalne zbiorowiska z udziałem 

azotolubnych, wysokich bylin oraz krzewów, w tym także obcych gatunków ozdobnych. Ro-

ślinność ruderalna obok niewielkich powierzchni zieleni urządzonej jest podstawowym skład-

nikiem szaty roślinnej na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej w rejonie ulic War-

szawskiej, Orlej, Kupieckiej i Szańcowej, tworząc niewielkie płaty i pasma na obrzeżach pla-

ców, wzdłuż ogrodzeń i pod ścianami budynków. 

Z rozproszoną zabudową mieszkaniową związane są niewielkie powierzchnie zieleni 

ogrodowej, użytkowej i ozdobnej, z nasadzeniami owocowych drzew i krzewów. Są one 

utrzymane w różnym stopniu, niekiedy silnie zachwaszczone tworzą już płaty zbiorowisk 

ruderalnych. Większe powierzchnie tego typu zlokalizowane są w części zachodniej Wyspy 

Spichrzów, w rejonie ul.ul. Szańcowej i Tartacznej. Zieleń urządzona o ozdobnym charakte-

rze, z udziałem także nasadzeń drzew, w tym kilkudziesięcioletnich towarzyszy zabudowie 

usługowo-przemysłowej. 

Wyspa Spichrzów posiada sporo zieleni wysokiej. Tworzą ją spontanicznie wykształco-

ne pasma zadrzewień i zarośli, zwłaszcza na obrzeżach wyspy nad rzeką i Kanałem Miejskim, 

nasadzenia wzdłuż dróg, granic posesji lub terenów produkcyjno-usługowych, oraz pojedyn-

cze egzemplarze drzew rozrzucone między zabudową. Najlepiej są one rozwinięte nad brze-

gami wód. Stałym i licznym ich składnikiem jest jesion wyniosły, któremu towarzyszą także 

wierzby – krucha i biała w wieku sięgającym 70-80 lat oraz młodsze klony, jawory, wiązy 

górskie, lipy, brzozy i in. Największą powierzchnię zajmują u zbiegu ulic Tartacznej i Szań-

cowej i na południowym cyplu wyspy. To ostatnie miejsce wyróżnia obecność grupy starych 

kasztanowców w wieku 50-70 lat, częściowo w wielopniowych formach odroślowych. Nie-

kiedy gęsty podszyt zadrzewień stanowi podrost drzew oraz krzewy: śliwa wiśniowa, bez 

czarny, malina właściwa, miejscami obrzeża porasta pnącze – powojnik pnący. Runo, wy-

kształcone w zależności od ilości światła, jest zdominowane przez gatunki azotolubne. Nieste-

ty zadrzewienia są mocno zniszczone, silnie przedeptane i zaśmiecone. 

Grupa drzew wyróżnia się swoimi rozmiarami, wiekiem i niekiedy także swoją formą. 

Najstarsze stanowią zapewne pozostałość po zagospodarowaniu wyspy przed 1945 r. Spośród 

nich uwagę zwraca przede wszystkim okaz dębu na zapleczu posesji przy ul. Szańcowej , w 

wieku ok. 100 lat, o średnicy pnia ok. 1,2 m, z lekko próchniejącą podstawą (w tym samym 
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stanie opisany w roku 2009). Obok rośnie także zdrowy okaz lipy krymskiej (ok. 70 lat). Z 

innych drzew należy wymienić: 

 dąb na „błoniu” pomiędzy ulicami Warszawską i Tartaczną, w wieku 80-90 lat, w grupie 

młodszych dębów i jesionów, 

 rozłożysty, obrośnięty winobluszczem jesion na brzegu Kanału Miejskiego na zachodnim 

brzegu wyspy, na wysokości dębu opisanego wyżej, w wieku 90-100 lat,  

 2 jesiony u zbiegu ul.ul. Kupieckiej i Szańcowej, w wieku ok. 60-80 lat, 

 lipę na skraju terenu szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Gdańskiej, przy przejściu przez ka-

nał, w wieku ok. 80 lat (silnie obudowana, z przyciętą koroną; 2 inne lipy rosnące obok zo-

stały w ostatnich latach wycięte), 

 kasztanowiec na skraju przystani na północnym cyplu wyspy, od strony nabrzeża nad rze-

ką Elbląg, w wieku ok. 80 lat, 

 kasztanowiec przy ul. Warszawskiej, w rejonie ul. Orlej, w wieku ok. 70 lat. 

W rzece oraz w Kanale Miejskim rozwijały się płaty roślinności wodnej, tworzone 

przez skupienia szuwarów trzcinowych, mannowych, tatarakowych i in., płaty zbiorowisk 

roślin o liściach pływających (grążel żółty, grzybienie białe) oraz zbiorowisk roślin zanurzo-

nych. Na powierzchni rzeki Elbląg pojawiają się także egzemplarze wodnej paproci - salwinii 

pływającej, przynoszone przez wody cieku (Sągin i in. 2013). Salwinia jest gatunkiem obję-

tym ścisłą ochroną, grzybienie są gatunkiem objętym ochroną częściową na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska
 
z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz.U. 2014 poz.1409). 

Charakter fauny na obszarze planu nie odbiega od przeciętnych właściwości, pod 

względem składu gatunkowego i wymagań ekologicznych jakie są spotykane na obszarach 

śródmiejskich dużych miast. 

 

2.2. Walory przyrodnicze, konieczny zakres ich ochrony 

Wyspa Spichrzów nie posiada obiektów, wyróżniających się wysokim stopniem 

naturalności komponentów środowiska przyrodniczego. Jest to obszar od wielu wieków 

zurbanizowany, na którym wszystkie składniki środowiska zostały przekształcone przez 

człowieka. Miejsca po zniszczeniach wojennych nie zostały do końca zabudowane, co z 

późniejszymi zmianami zagospodarowania doprowadziło do znacznego udziału siedlisk 

ruderalnych. Uregulowana jest również rzeka Elbląg. W rzece jednak, tak jak i w korycie fosy 

rozwinęły się płaty roślinności wodnej, w tym z gatunkami objętymi ochroną, wpływające na 
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lokalną bioróżnorodność i świadczące o funkcjonowaniu przyrodniczych powiązań z jez. 

Druzno i Zalewem Wiślanym.  

Elementem ważnym dla kształtowania jakości środowiska oraz walorów estetycznych 

jest zieleń, w szczególności wysoka. Wśród niej, cennym i godnym ochrony składnikiem są 

drzewa stare i okazałe, utrzymujące przy tym dobry stan zdrowotny. Na Wyspie Spichrzów na 

szczególną uwagę zasługuje okaz dębu rosnący na zapleczu posesji przy ul. Szańcowej, w 

wieku ok. 100 lat wraz z towarzyszącym mu okazem lipy krymskiej. 

 

2.3. Przyrodnicze powiązania z otoczeniem, konieczny zakres ich ochrony 

Tereny objęte pracami nad planem miejscowym najsilniej mogą być powiązane z 

systemem przyrodniczym Żuław Wiślanych poprzez pobliskie, niezabudowane tereny porolne 

Zawodzia. Od rolniczo-leśnych przestrzeni Wysoczyzny Elbląskiej Wyspę Spichrzów 

oddziela kompleks zabudowy miejskiej prawobrzeżnego Elbląga. Wyspa jest jednak silnie 

związana z rzeką Elbląg, otoczona przy tym Kanałem Miejskim. Rzeka funkcjonuje jako 

korytarz ekologiczny należący do podstawowych elementów łącznikowych systemu 

ekologicznego miasta, łączący ze sobą system przyrodniczy Jeziora Druzno i Zalewu 

Wiślanego, wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta (K 6). Stan środowiska rzeki jest uzależniony od wpływów z terenu 

miasta i planowane sposoby zagospodarowania muszą uwzględniać rozwiązania chroniące 

ekosystemy wodne przed degradacją. 

 

3. Walory kulturowe i cechy krajobrazu 

Krajobraz na obszarze planu jest krajobrazem kulturowym miejskim. Uległ on jednak 

znaczącym przekształceniom w wyniku zmian jakie nastąpiły po 1945 roku. Obecnie, przy 

znacznej ilości niezabudowanych przestrzeni i obecności zróżnicowanej architektonicznie, 

historycznie i funkcjonalnie zabudowie, niekiedy o niskim standardzie Wyspa Spichrzów kra-

jobrazowo nawiązuje do terenów przedmieść. Zdecydowanie kluczowym walorem krajobra-

zowym wyspy jest jej otwarcie na rzekę Elbląg oraz panoramę Starego Miasta. Wartościo-

wym składnikiem krajobrazu jest zabytkowa fosa, w oprawie z zieleni i z płatami roślinności 

wodnej, tworzącej skupienia szuwarów przy brzegu oraz skupienia pływających liści na wo-

dzie. 

Zieleń, zwłaszcza wysoka, obecna na wyspie w znacznej ilości choć w dużej części nie 

komponowana i spontaniczna oraz słabo utrzymana jest ważnym elementem wpływającym na 

jakość krajobrazu. Pozostawienie pośród nowej zabudowy jej najstarszych, najbardziej okaza-
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łych i najlepiej zachowanych składników będzie sprzyjało podtrzymaniu wrażenia długiej 

historii tego miejsca oraz jej ciągłości do obecnych czasów. 

Historia Wyspy Spichrzów zaczęła się w połowie XIII wieku jako miejsca składowego 

na lewym brzegu rzeki Elbląg. W XVI w. została ona połączona z miastem dwoma mostami, 

a w wieku XVII oddzielona fosą od terenów Zawodzia. Sieć ulic istniała już od średniowie-

cza. W 1945 roku niemal cała zabudowa wyspy została zniszczona. Zachował się dawny ko-

ściół menonicki (obecnie polskokatolicki Kościół Dobrego Pasterza), budynek mieszkalno-

przemysłowy przy ul. Warszawskiej, budynki szkoły i przedszkola, kompleks przemysłowy z 

przełomu XIX i XX w. przy ul. Szańcowej (obecne MPO) oraz kilka mieszkalnych domów. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 480/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24.12.2018 r. w woje-

wódzkim rejestrze zabytków znajdują się: 

 fosa Wyspy Spichrzów (nr 6/77; A-1221), 

 budynek szkoły podstawowej nr 8 przy ul. Szańcowej(nr 93/86; A-1693), 

 kościół polsko-katolicki XIXX/XX w. przy ul. Warszawskiej 9 (nr 73/83; A-1549), 

 budynek przy ul. Warszawskiej 51 (nr 413/95; A-3790), 

 dom mieszkalny, obecnie budynek administracyjny przy ul. Warszawskiej 55 (nr 497/96; A-

3898), 

w ewidencji zabytków znajdują się: 

  Wyspa Spichrzów – teren objęty rzeką Elbląg, kanałem Miejskim, ulicami Grochowską i 

Stawidłową, 

 budynek przemysłowy, ul. Szańcowa 1, 

 budynek mieszkalny, ul. Szańcowa 3, 

 budynek mieszkalny, ul. Szańcowa 5, 

 budynek przedszkola, ul. Szańcowa 9, 

 budynek mieszkalny, ul. Warszawska 19, 

 brama wjazdowa, ul. Warszawska 19 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wyspę 

Spichrzów objęło strefą ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefą ścisłej ochrony archeolo-

gicznej „W”, gdzie wszelka działalność inwestycyjna i remontowa wymaga uzyskania decyzji 

właściwego organu ochrony zabytków. W strefie ochrony konserwatorskiej „B” proponowane 

są m.in. następujące zasady zagospodarowania i zabudowy: 

 zachowanie tradycyjnego rodzaju użytkowania przestrzeni i zabudowy oraz eliminacja 

dysharmonizujących form użytkowania, 
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 zachowanie zasadniczych, komponowanych elementów zespołów zabytkowych: sylwety, 

rozplanowania, modułów parcelacyjnych, skali zabudowy, linii regulacyjnych i typu 

zabudowy, rodzaju użytkowania zespołów zabudowy i działek, 

 wydobycie lub odtworzenie zatartych lub zniszczonych podstawowych elementów 

zagospodarowania przestrzeni, 

 zachowanie i ochrona zabytkowej, historycznej i tradycyjnej architektury w zakresie form 

i materiałów budowlanych (np. cegła, tynki szlachetne, ceramiczna dachówka) podczas 

prac remontowych, przebudów i modernizacji, 

 bardziej intensywne i równomierne wykorzystanie obszarów poprzez zabudowę terenów 

dotychczas niezabudowanych i budowę plomb na pustych parcelach, z uwzględnieniem 

zasad historycznego kształtowania przestrzeni (moduły parcelacyjne) i rodzaju 

zagospodarowania, 

 eliminacja zużytych technicznie obiektów o charakterze substandardowym, szczególnie 

w pierzejach ulicznych, nie posiadających istotnych walorów architektonicznych i 

historycznych,  

 likwidacja garaży i miejsc postojowych samochodów w ciągach pierzei ulicznych, 

 projektowanie nowych domów we współczesnych formach zharmonizowanych z 

otoczeniem przez nawiązanie do architektonicznej tradycji chronionego obszaru w 

zakresie: utrzymania jednolitego, architektonicznego charakteru pierzei ulicznych 

(zespołów zabudowy w osiedlach, koloniach), gabarytów, form dachów, stosowania 

tradycyjnych materiałów elewacyjnych i pokryciowych. 

 

4. Znaczenie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dla jako-

ści środowiska i warunków życia ludzi, potencjalne zmiany 

Wszystkie komponenty środowiska na obszarze planu zostały przekształcone przez 

człowieka i znajdują się pod wpływem jego działalności. Dawna i obecna zabudowa całkowi-

cie zmieniły tak naturalne cechy powierzchni ziemi (ukształtowanie terenu, górne warstwy 

podłoża, gleby), jak i szatę roślinną. Jednak, choć zagospodarowany i użytkowany od kilku 

wieków, obecnie opisywany obszar jest zabudowany dość słabo. Szereg powierzchni po 

zniszczeniach 1945 roku nie zostało zajętych przez budynki, inne zostały od nich uwolnione 

w okresie późniejszym, a wyrównane stanowią obecnie znaczne tereny zieleni (głównie ni-

skiej), względnie pielęgnowanej lub po porostu spontanicznej roślinności ruderalnej. W ni-

skiej, luźnej zabudowie reprezentowane są funkcje o ograniczonej uciążliwości dla środowi-

ska, mieszkaniowe, rekreacyjne i drobnego przemysłu, handlu oraz usług, nie będące źródłem 
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emisji do środowiska w stopniu naruszającym standardy jego jakości i nie stwarzające zagro-

żenia powstawaniem poważnych awarii (Program ochrony środowiska…). Choć jednak same 

nie stanowią znaczącego źródła emisji w skali całego miasta to ze względu na wiek oraz stan 

techniczny obiektów lokalnie mogą mieć istotny wpływ na jakość różnych komponentów 

środowiska (powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych) lub są częścią szersze-

go problemu wskazywanego w Elblągu do rozwiązania (np. niska emisja). Istniejące zago-

spodarowanie lokalnie stanowi niskie obciążenie dla środowiska na terenach nie zabudowa-

nych i pokrytych zielenią, średnie w obrębie niskiej zabudowy mieszkaniowej lub usługowej 

z zielenią towarzyszącą, wysokie na pozostałych terenach komunikacyjnych i przemysłowo-

usługowych. Emisja hałasu prowadząca do przekroczeń wartości normatywnych (OPEGIEKA 

2017) jest związana z działaniami leżącymi poza obszarem planu i jest wynikiem ruchu tran-

zytowego po ul.ul. Warszawskiej i Orlej. Jej uciążliwość będzie dotyczyła jednak całego są-

siedztwa obu ulic, w zależności od rodzaju funkcji tam lokowanych. 

Kierunki rozwoju nowego zagospodarowania określają obecnie ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, przyjętego uchwałą nr 

XXXIV/690/98 Rady Miejskiej w Elblągu z 18.06.1998 r. Zgodnie z nimi znacznie wzrośnie 

intensywność zabudowy wyspy, w dużej części obejmującej jednak funkcje zbliżone do już 

istniejących jak zabudowa mieszkaniowa o średniej intensywności z towarzyszącymi usługa-

mi oświaty, obiekty usług biurowych, obsługi turystyki (w tym ruchu pasażersko-

żeglugowego i żeglarskiego), zieleni i reprezentacyjnego bulwaru nadrzecznego ale także 

obiekty produkcyjne nieuciążliwe, o charakterze śródmiejskim i wysokiej intensywności za-

budowy, nie generujące ruchu towarowego. Nowym i silnie obciążającym środowisko ele-

mentem będą ewentualnie zespoły wielopoziomowych parkingów obsługujących użytkowni-

ków Starego Miasta i Wyspy Spichrzów.  
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Na charakterystykę aktualnego stanu środowiska i wynikających z niego uwarunkowań 

zagospodarowania składają się następujące, zasadnicze elementy: 

Elementy wpływające na aktualną jakość środowiska 
Znaczenie 

miejsc. lokalne ponadlok. 

formy i źródła zagrożeń, postępujące zjawiska negatywne 

niska emisja jako jeden z głównych czynników wpływających w 

skali miasta na przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu, wskazanych w programie 

ochrony powietrza 

   

przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego 

wzdłuż ulic Warszawskiej i Orlej 
   

krajobrazowa dysharmonia, niski poziom utrzymania przestrzeni 

publicznej, dewastacja wybranych jej fragmentów, w tym zieleni 
   

formy i źródła ryzyka zagrożeń naturalnych 

zagrożenie powodziowe bliskiego sąsiedztwa Kanału Miejskiego i 

rzeki Elbląg 
   

wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy przyrodnicze 

otaczające wyspę wody z kompleksem zbiorowisk wodnych i ba-

giennych, w tym gatunkami objętymi ochroną  
   

pojedyncze drzewa wyróżniające się wiekiem, formą, lokalizacją i 

stanem zachowania, ważne ze względu na ochronę walorów krajo-

brazowych środowiska i warunków klimatycznych 

   

wrażliwe, zagrożone, cenne lub chronione elementy kulturowe i krajobrazu 

historyczne obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków    

otwarcie na rzekę Elbląg oraz panoramę Starego Miasta    

 

5. Obowiązujący i postulowany zakres ochrony zasobów środowiska 

Na obszarze planu nie ma form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dn. 

16.10.1991r o ochronie przyrody. W wodach otaczających Wyspę Spichrzów i obszar planu 

występują gatunki roślin objęte ochroną częściową: salwinia pływająca i grzybienie białe.  

Rzeka Elbląg w górnym i dolnym biegu wpływa na obszary ochrony sieci Natura 2000. 

Są to: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Drużno PLB 280013, oddalony od obszaru 

planu o ok. 1,3 km, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Jezioro Drużno PLH 280008, oddalony ok. 0,5 km od 

południowych granic miasta, stanowiący obecnie Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, oddalony od obszaru planu 

o ok. 1,7 km, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Wiślany PLB 280010, oddalony od obszaru 

planu o ponad 6 km, 
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 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007, sta-

nowiący obecnie Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody, oddalony od obszaru planu o ponad 6 km. 

Wytyczne mające zastosowanie w pracach planistycznych są zawarte również w przyję-

tych przez władze samorządowe planach i programach dotyczących zabezpieczenia lub po-

prawy jakości środowiska bądź adaptacji do zachodzących w nim zmian:  

 Programie ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg, przyjętym uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.10.2013 r., 

 Programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem per-

spektywy na lata 2021-2025, przyjętym uchwałą nr XX/412/2016 Rady Miejskiej W El-

blągu z dnia 24.11.2016 r., 

 Planie adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030, przyjętym uchwałą nr 

V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.04.2019 r. 

Plany działań krótkoterminowych nie formułują zadań odpowiadających zakresowi 

działania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Z treści przywołanych dokumentów do ustaleń aktów planowania przestrzennego można 

odnieść następujące zapisy: 

Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg. 

Działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie 

benzo(a)pirenu. 

W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-

bytowej i technologicznej) – pierwotnej i wtórnej w zakresie aerozoli: 

 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycz-

nej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 

 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – ter-

momodernizacja budynków, 

… 

W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw: 

… 

 stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 
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… 

W zakresie planowania przestrzennego: 

 uwzględnianie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i za-

gospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji B(a)P poprzez działania po-

legające na: 

 wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 

 wprowadzaniu obszarów zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego przewie-

trzania miasta. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia za-

nieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem. 

Działanie: obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (źródła związane z mieszkalnic-

twem i usługami). 

Redukcja emisji powierzchniowej w strefie miasto Elbląg do ok. 50%. Efekt taki 

można osiągnąć przez wymianę sposobu ogrzewania, w miarę możliwości finan-

sowych i technicznych w lokalach do 350 tys. m2, opalanych paliwami stałymi 

(węglem oraz drewnem), na ogrzewanie bezemisyjne (podłączenie do sieci ciepl-

nej, ogrzewanie elektryczne, pompy cieplne) albo niskoemisyjne, takie jak zasto-

sowanie pieców gazowych. 

Działanie: zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji ben-

zo(a)pirenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczą-

cych np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania 

zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Program ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem per-

spektywy na lata 2021-2025. 

Cele dla poszczególnych obszarów interwencji: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego bez 

przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza: osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu długo-

terminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

2. Zagrożenie hałasem – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczal-

nych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas. 
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3. Pola elektromagnetyczne – cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na po-

ziomach nieprzekraczających wartości. 

4. Gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej miasta; ograniczenie wodo-

chłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa - cel: poprawa jakości wód podziemnych. 

6. Zasoby geologiczne – cel: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowa-

dzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin; rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

7. Gleby – cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. 

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele: ograniczenie ilości 

odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego oddzia-

ływania odpadów na środowisko. 

9. Zasoby przyrodnicze – cele: zachowanie na tym samym poziomie lesistości miasta; zacho-

wanie różnorodności biologicznej. 

10. Zagrożenie poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach 

poważnej awarii. 

W zakresie kierunków interwencji i typów zadań Program wskazuje szereg działań in-

westycyjnych w poszczególnych obszarach, dla których umocowaniem mogą być zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. nasadzenia zieleni dro-

gowej, osłonowej, izolacyjnej. Bezpośrednio do tego dokumentu kierowane są następujące 

zadania: 

 uwzględnienie w mpzp zapisów dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii, 

 wprowadzenie do mpzp zapisów uwzględniających ochronę przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, 

 ograniczanie koncentracji źródeł promieniowania elektromagnetycznego na etapie plano-

wania i wydawania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych, 

 uwzględnianie w mpzp obszarów zagrożenia powodziowego, 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż - wprowadzanie odpo-

wiednich zapisów w mpzp, 

 ochrona złóż przed zabudową poprzez uwzględnienie złóż w mpzp. 

W obszarze interwencji „zasoby przyrodnicze”, w obrębie kierunku „stworzenie warun-

ków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodni-

czej, utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji” do Gminy Miasta Elbląg kierowa-
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ne jest zadanie: ochrona, pielęgnacja i odtwarzanie poprzez nasadzanie zadrzewień i zakrze-

wień śródpolnych, tworzących korytarze ekologiczne. 

Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030. 

Wizja adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030: 

Elbląg miastem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewniającym 

swoim mieszkańcom bezpieczeństwo w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Cel nadrzędny Planu Adaptacji: 

Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój infra-

struktury miasta w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Cele szczegółowe Planu Adaptacji: 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony morza. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich oraz deszczy 

nawalnych. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnie niskich temperatur. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem). 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń. 

Realizacji wyznaczonych celów służą działania adaptacyjne o charakterze inwestycyj-

nym, organizacyjnym lub edukacyjnym. Działania odnoszące się do procesu planowania 

przestrzennego: 

 Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, gospodarowanie wodami opa-

dowymi – działanie obejmuje: retencję zbiornikową na Kumieli oraz Srebrnym Potoku, 

rozbudowę i budowę nowych obiektów systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, bu-

dowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, przebudowę i roz-

budowę oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki 

Elbląg. 

 Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców – dzia-

łanie obejmuje: rewitalizację parków miejskich, kurtyny wodne i fontanny, kąpieliska, bu-

dowę zielonych dachów, montaż dogrzewania/klimatyzacji na przystankach autobuso-

wych. 

 Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu – działanie 

obejmuje: modernizację i rozbudowę torowisk i trakcji tramwajowych, budowę parkingów 
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podziemnych, infrastrukturę transportową przyjazną środowisku, przebudowę dróg, budo-

wę węzła przesiadkowego transportu zbiorowego. 

 Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, w tym korytarzy ekolo-

gicznych oraz wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej 

– rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza oraz ochrona obszarów generowania 

świeżego powietrza. 

 Rozbudowa dróg rowerowych i ciągów pieszych (w sąsiedztwie do systemów komunika-

cyjnych) – kontynuacja rozbudowy miejskiego systemu ścieżek rowerowych oraz dosto-

sowanie przestrzeni miejskiej dla potrzeb pieszych. 

 Uwzględnianie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i 

planistycznych miasta – dostosowywanie polityki przestrzennej i polityki rozwoju oraz za-

rządzania w mieście do prognozowanych warunków klimatycznych, weryfikacja doku-

mentów planistycznych i strategicznych miasta. 

 Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych poprzez ograniczenie powierzch-

ni nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie – utrzymanie lub zwiększenie 

udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta poprzez wdrażanie działań 

(zielone dachy, analiza przepuszczalności gruntów w Elblągu). 

 

6. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego 

Kierunki i zasady ochrony walorów kulturowych oraz ochrony środowiska, jego zaso-

bów i wyróżnionych wartości przyrodniczych określa Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg, uchwalone uchwałą Nr 

XXXIII/825/2006 RM w Elblągu z 26.10.2006 r., zmienione uchwałą Nr XXVI/580/2010 

RM w Elblągu z 21.01.2010 r.  

W zakresie ochrony środowiska, jego zasobów i wartości przyrodniczych do obszaru 

planu można odnieść następujące, określone w studium zasady: 

w zakresie kształtowania struktury przyrodniczo-funkcjonalnej miasta: 

 kształtowania i ochrony struktury przyrodniczej terenów systemu ekologicznego miasta 

(SEM) i ochrony przed zabudową, 

 ochrony harmonijnego krajobrazu (w tym miejskiego krajobrazu przyrodniczo-

kulturowego), 

 ochrony funkcji łącznikowych korytarzy ekologicznych, 

 ochrony ekosystemów wodnych, 
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 ochrony istniejących i wprowadzania nowych zadrzewień, 

 ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń (tworzenie stref ekotonowych), 

 nie dopuszczania do lokalizacji zabudowy i budowli kubaturowych osłabiających funkcjo-

nowanie systemu (wyłączenie z lokalizacji zabudowy), 

 rewaloryzacji i pielęgnacji istniejącej roślinności, 

 tworzenia w obrębie korytarzy (niektóre odcinki) „frontów wodnych” (zwrócenie miasta 

frontem ku wodzie poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni przywodnych), 

w zakresie ochrony ilościowej i jakościowej wód: 

 sukcesywnego i ciągłego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

 ograniczania dopływu zanieczyszczeń ze spływów powierzchniowych z terenów zurbani-

zowanych, głównie poprzez podczyszczanie ścieków z kanalizacji deszczowej według naj-

wyższej normy podczyszczania, 

w zakresie zachowania i ochrony wysokich walorów krajobrazowych: 

 ograniczania możliwości wycinania drzew i krzewów i likwidacji terenów zieleni, 

 wprowadzania zadrzewień i urządzania (pielęgnacji) terenów zieleni, 

w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami środowiska: 

 priorytetowej realizacji inwestycji infrastruktury ochrony środowiska na wszystkich zago-

spodarowywanych terenach, 

 realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem ochrony krajobrazu jako całości i jego poszcze-

gólnych elementów, w tym szczególnie zadrzewień, wnętrz krajobrazowych, osi widoko-

wych i harmonijnej zabudowy oraz dziedzictwa kulturowego, 

 kształtowania komfortowych w aspekcie środowiskowym warunków zamieszkania, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony przed uciążliwościami, 

 wprowadzenia zadrzewień na terenach najsłabszych gleb, terenach przywodnych oraz w 

strefach zabudowy (także zadrzewień w formie komponowanej), 

 uwzględnianie w gospodarowaniu standardów unii europejskiej. 

w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska: 

 podjęcia działań zmierzających do likwidacji emisji niskiej, szczególnie na terenach zabu-

dowy mieszkaniowej – przyjęcia kierunkowej zasady sukcesywnego wprowadzania syste-

mów grzewczych charakteryzujących się niewielką emisją zanieczyszczeń do atmosfery 

(tak zwane ekologiczne źródła energii), 

 podjęcie zintegrowanych działań w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, 

głównie w zakresie: ochrony przed hałasem, odpowiedniej realizacji gospodarki ściekowej i 
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gospodarki odpadami, odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego w za-

kresie przeciwdziałania poważnym awariom i ich potencjalnym skutkom dla środowiska i 

dla ludzi 

w zakresie minimalizacji konfliktów środowiskowych: 

 objęcia planowaniem zintegrowanym stref głównych rzek jako osi ekologicznych miasta, 

 wykorzystania możliwości atrakcyjnego zagospodarowania terenów przywodnych, 

 szczególnie wszechstronnego opracowania projektów urządzania terenów bezpośrednio 

przywodnych i w obrębie systemu ekologicznego miasta, 

 wycofywania funkcji gospodarczych, agresywnych wobec środowiska z terenów o funkcji 

ekologicznej i mieszkaniowej, 

 zahamowania dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz przystosowania 

części z nich do pełnienia funkcji rekreacyjnych, 

 realizacji małej architektury przywodnej (w tym związanej z ciągami spacerowymi, trasami 

rowerowymi), 

 potrzeby zachowania jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych, 

 rewaloryzacji terenów biologicznie czynnych wśród zabudowy miejskiej, 

 analizy oddziaływania elementów infrastruktury technicznej i wpływu zagospodarowania 

przestrzennego na ogólną fizjonomię krajobrazu. 

W odniesieniu do walorów kulturowych studium formułuje zasady obowiązujące w wy-

różnionych strefach ochrony konserwatorskiej (B, W). Ponadto, obiekty znajdujące się w 

gminnej ewidencji zabytków i położone poza strefami ochrony konserwatorskiej wymagają 

podczas prac remontowych, przebudów i modernizacji zachowania i ochrony zabytkowej, 

historycznej i tradycyjnej architektury w zakresie form i materiałów budowlanych.  

 

7. Wnioski i zalecenia opracowania ekofizjograficznego 

Obszary objęte opracowaniem, położone już w obrębie Żuław Wiślanych, odznaczają 

się mało korzystnymi warunkami dla rozwoju zabudowy, pomimo jej wielowiekowej tradycji 

w tej części miasta. Wynika to przede wszystkim z obecności gruntów słabonośnych (namuły, 

grunty nasypowe, zasypane pozostałości dawnej zabudowy) oraz ogólnie wysokiego poziomu 

wód gruntowych. Z tego względu podejmowane działania inwestycyjne, niezależnie od speł-

nienia wymogów ochrony wartości kulturowych i przeprowadzenia niezbędnych prac archeo-

logicznych, powinny być oparte o szczegółowe rozpoznanie geotechniczne lub geologiczno-

inżynierskie. 
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Większość analizowanych terenów znajduje się poza zagrożeniem powodziowym ze 

strony rzeki Elbląg, nawet w przypadku wystąpienia wód 1 % (możliwych raz na 100 lat) a 

nawet 0,2 % (możliwych raz na 500 lat). Jedynie nisko położone nabrzeża oraz koryto fosy 

leżą w strefie możliwego zalewu. Należy jednak pamiętać o stwierdzonym podnoszeniu się 

poziomu morza i wody w Zalewie Wiślanym, a w konsekwencji poziomu spiętrzeń rzeki El-

bląg. Stwarza to istotne zagrożenie dla brzegów wyspy i obecnej na nich, starej zabudowy 

hydrotechnicznej. Podnoszenie się poziomu wody w granicznych ciekach doprowadzi także 

do podniesienia się poziomu wód gruntowych w centralnych partiach Wyspy Spichrzów. 

Spiętrzenia rzeki będą okresowo utrudniały funkcjonowanie systemów kanalizacji desz-

czowej, w tym urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, zwłaszcza w warunkach terenu 

płaskiego i stosunkowo mało wyniesionego ponad poziom wody w otaczających obszar planu 

ciekach. W tym kontekście istotna jest informacja o odnotowanym wzroście średniej rocznej 

sumy opadów, dla stacji meteorologicznej „Elbląg” i lat 1951-1994 ustalonej na poziomie 657 

mm (IMGW 1996), dla lat 1981-2012 już na poziomie 692 mm (Miejski plan adaptacji do 

zmian klimatu 2019). 

Ograniczeń nie wprowadza stan zachowania poszczególnych składników przyrody, sil-

nie przekształconych przez dotychczasowe zagospodarowanie i nie reprezentujących znaczą-

cych walorów przyrodniczych. Wprowadzona lub spontanicznie powstała, w miejsce znisz-

czonej zabudowy, zieleń nie odznacza się istotnymi walorami kompozycyjnymi. Najcenniej-

sze składniki zieleni obejmują pojedyncze najstarsze i najlepiej zachowane egzemplarze 

drzew, rozproszone pomiędzy zabudową. Ich pozostawienie będzie ważnym elementem sta-

rań o zachowanie historycznych wartości krajobrazu wyspy. 

Cennym komponentem przyrody są ekosystemy wodne otaczające Wyspę Spichrzów, 

stanowiące lokalne ostoje bioróżnorodności oraz ośrodek ważnych powiązań przyrodniczych. 

Choć nie są one objęte granicami sporządzanego planu miejscowego są silnie związane z jego 

obszarem, przyrodniczo (jako odbiornik wód opadowych i czynnik wpływający na warunki 

gruntowo-wodne), historycznie (przede wszystkim fosa) i krajobrazowo (jako przedpole eks-

pozycji). 

Analiza cech środowiska i uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony walorów 

przyrodniczych lub kulturowych w rejonie obszaru przeznaczonego do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym także zapisów innych 

dokumentów miejskich (Programu ochrony powietrza…, Programu ochrony środowiska dla 

Miasta Elbląg do roku 2020…, Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 

2030) pozwala sformułować następujące wnioski: 
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 obszar planu znajduje się w nizinnej strefie miasta, o warunkach niesprzyjających 

lokowaniu funkcji mieszkaniowej, przede wszystkim klimatycznych, 

 obszar planu posiada niski stopień zagrożenia powodziowego, ograniczony do brzeżnych 

jego partii i bliskiego sąsiedztwa otaczających go cieków, mogący jednak wzrosnąć w 

wyniku notowanych zmian klimatycznych – tereny znajdujące się w strefie zagrożenia 

powinny być objęte zagospodarowaniem odpornym na zalanie wodami powodziowymi lub 

przed takim zalaniem chronionym, 

 ze względu na funkcję cieków jako ważnych korytarzy ekologicznych oraz ogólny zły stan 

wód rzeki Elbląg niedopuszczalne jest odprowadzanie do niej ścieków deszczowych bez 

podczyszczenia; rozwiązania systemów kanalizacji burzowej powinny uwzględniać wpływ 

okresowych spiętrzeń wody w rzece na funkcjonowanie kolektorów odprowadzających 

deszczówkę i zamontowanych na nich urządzeń podczyszczających, 

 wody opadowe z powierzchni mało zanieczyszczonych, w tym z dachów powinny być 

zagospodarowywane w granicach własnych działek, poprzez ich retencjonowanie i 

wykorzystanie lub w systemach chłonnych, zapewniających infiltrację do gruntu; zalecane 

jest ujęcie w systemy chłonne także wód opadowych z utwardzonych dróg lokalnych, 

dojazdowych i wewnętrznych w zabudowie mieszkaniowej; także ze względów 

retencyjnych chociaż część powierzchni dachów w obiektach wielkopowierzchniowych 

powinna być urządzona jako dach zielony, 

 zaopatrzenie w ciepło z podstawowego źródła powinno się odbywać wyłącznie z 

wykorzystaniem nośników nisko emisyjnych, z wykluczeniem paliw stałych, z 

możliwością stosowania odnawialnych źródeł energii, 

 zagospodarowanie terenów publicznych powinno obejmować zieleń, w ilości i formie 

dostosowaną do specyfiki funkcji, której towarzyszy, w miarę możliwości z 

wykorzystaniem wody oraz urządzeń wodnych, komponowaną według indywidualnych 

projektów obejmujących całe, wyróżniające się w zabudowie przestrzenie lub ich zespoły 

oraz zapewniających jej wysoką jakość kompozycyjną i właściwe warunki dla 

długotrwałego rozwoju, 

 należy wprowadzać zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, 

o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniającymi ich 

długotrwały wzrost w warunkach miejskich, 

 zalecane jest zachowanie istniejących zdrowych drzew, zwłaszcza najstarszego pokolenia, 

gwarantujących jeszcze długotrwały rozwój w obrębie zabudowy, z zapewnieniem wokół 
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nich powierzchni niezabudowanej i nieprzekształconej, chłonnej i zapewniającej ich 

prawidłową, długotrwałą wegetację, sięgającej co najmniej do obrysu korony, 

 drzewa wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania, zwłaszcza okaz dębu przy 

ul. Szańcowej, należy zachować ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 

środowiska i warunków klimatycznych, z zapewnieniem im właściwych warunków 

dalszego wzrostu, a w razie konieczności wymiany poszczególnych egzemplarzy – 

kontynuacją dotychczasowego składu gatunkowego, cech pokroju i kompozycji. 

 

8. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego 

8.1. Przeznaczenie terenu, zasady podziału i zabudowy gruntów 

Projekt dokumentu ustala następujące przeznaczenie terenu: 

 tereny zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

UMW1.a, UMW1.b (w ramach zabudowy usługowej UMW1 ustala się lokalizację obiek-

tu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
), UMW2,  

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej MWU1, MWU2, 

MWU3.a, MWU3.b, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW1, MW2, 

 tereny zabudowy usługowej U1, U2, U3, U4, U5, U6, 

 tereny sportu i rekreacji US1, US2 i US3, 

 teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka ITE, 

 tereny komunikacji – parkingi (parkingi kubaturowe) KP.a i KP.b, 

 tereny komunikacji – drogi publiczne 1KDL, 2KDL, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 

7KDD, 8KDD, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX, 14KDX. 

Planowana zabudowa jest zróżnicowanej intensywności, wynikającej ze zmiennej po-

wierzchni i wysokości zabudowy oraz decydującej o znacznych różnicach w wymaganej po-

wierzchni biologicznie czynnej. Zabudowa o intensywności największej, mogąca zajmować 

80% i 90% powierzchni działki budowlanej, z powierzchnią biologicznie czynną dopuszczal-

ną na poziomie od 2% do 15%, lokalizowana jest w obrębie kwartałów sąsiadujących bezpo-

średnio z rzeką Elbląg i nadrzeczną promenadą. Jej wysokość może przekraczać 20 m (25-28 

m). Mniejszą intensywnością w tej strefie ma odznaczać się zabudowa na terenie usług wokół 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz na terenach sportu i rekreacji, gdzie po-

wierzchnia zabudowy nie przekroczy 35% powierzchni działki budowlanej a powierzchnia 

biologicznie czynna obejmie tam co najmniej 45% jej areału. Na pozostałej części Wyspy 
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Spichrzów intensywność zabudowy jest na ogół mniejsza, jej planowana, dopuszczalna po-

wierzchnia sięga od 15% do 55% a wysokość zwykle nie przekracza 20 m (wyjątkowo może 

sięgać 25 m, przeważnie 12-19 m). Wymagana powierzchnia biologicznie czynna w jej obrę-

bie została ustalona na poziomie 20% - 40% powierzchni działki budowlanej. Większą inten-

sywność zabudowy zaplanowano dla terenów parkingów kubaturowych, na których jej po-

wierzchnia może sięgnąć 70% wyznaczonego terenu przy niezbyt dużej jej wysokości (15 m) 

i udziale powierzchni biologicznie czynnej na poziomie co najmniej 15%. W południowo-

zachodniej części obszaru planu przewidziany jest duży teren sportu i rekreacji, na 20% po-

wierzchni objęty możliwością zabudowy o wysokości do 10 m, z wymaganym udziałem po-

wierzchni biologicznie czynnej sięgającym co najmniej 60% jego areału. 

 

8.2. Infrastruktura techniczna 

Projekt planu przewiduje następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 

funkcjonowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 infrastruktura techniczna powinna spełniać wymogi energooszczędności i niskoemisyjno-

ści, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych realizować w ramach systemów obsługują-

cych miasto oraz w maksymalnym możliwym stopniu zagospodarowywać na terenie, w 

tym w formie małej retencji z zielenią towarzyszącą, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 ścieki sanitarne należy odprowadzać do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 

 należy zapewnić zasilanie w energię zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na terenach komunikacji – dróg publicznych dokument nakazuje w maksymalnym 

możliwym stopniu wprowadzać małą retencję wody deszczowej wraz z towarzyszącą ziele-

nią. 

 

8.3. Ochrona środowiska 

Obok przyjętych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w media i usuwania nieczystości 

projekt dokumentu ustala także zasady ochrony konserwatorskiej przestrzeni i sylwety Wyspy 

Spichrzów oraz obiektów o wartościach historyczno-kulturowych, wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków. Tylko dla wybranych terenów (MW2, US3) formułuje nakaz kompono-
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wania i realizacji proponowanego zagospodarowania wraz z zielenią, przede wszystkim w 

kontekście ochrony ekspozycji historycznej fosy. Najsilniej zagadnienie obecności zieleni 

zostało ujęte na terenach publicznych: komunikacji – dróg publicznych, gdzie projekt ujmuje 

zieleń jako przeznaczenie uzupełniające i dla których formułuje następujące zasady: 

 przestrzenie komunikacji publicznej (należy) komponować z zielenią, w tym wysoką oraz 

małą architekturą, podnosząc atrakcyjność miejsca, dążąc do najwyższego standardu wy-

posażania przestrzeni publicznych, 

 należy w maksymalnym możliwym stopniu zachowywać istniejącą i wprowadzać nową 

zieleń, w tym zadrzewienia przyuliczne, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy w maksymalnym możliwym stopniu wprowadzać małą retencję wody deszczowej 

wraz z towarzyszącą zielenią. 

Dokument jednak uwzględnia obecność niektórych składników istniejącej, historycznej 

zieleni Wyspy Spichrzów. Dla najbardziej wyróżniających się, wiekiem, formą i stanem za-

chowania drzew, cennych ze względu na walory krajobrazowe i środowiskowe, wprowadza 

nakaz aby je zachować, a w razie konieczności wymiany egzemplarza kontynuować dotych-

czasowy gatunek, cechy pokroju i kompozycji oraz zapewnić im właściwe warunki dalszego 

wzrostu oraz prawidłowej, długotrwałej wegetacji. 

 

9. Materiały i metody sporządzenia prognozy 

Opracowanie niniejsze obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętemu planem i po-

zostającemu w zasięgu oddziaływania jego ustaleń. 

Materiałem podstawowym do określenia warunków realizacji ustaleń planu są 

informacje o komponentach środowiska i ich jakości zawarte w publikacjach i 

dokumentacjach niepublikowanych oraz wizja terenowa, pozwalająca określić aktualny stan 

powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, zagospodarowania i użytkowania terenu. Dane te są 

wystarczające do przeprowadzenia oceny. Na potrzeby sporządzenia planu i prognozy jego 

oddziaływania na środowisko nie prowadzono odrębnych badań. Oddziaływanie na warunki 

życia ludzi jest syntezą oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. 

Podstawę merytoryczną sporządzenia oceny stanowiły następujące dokumenty i mate-

riały: 

akty prawne: 

 Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396 zm.), 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020, poz.55 zm.), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.05.2018 r. w sprawie granic między śródlądo-

wymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza tery-

torialnego (Dz. U. 2018, poz. 1138), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska
 
z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r, Nr 25, poz. 133, zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska
 
z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. 2014 poz.1409), 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1911), 

 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg, przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2013 

poz. 3065), 

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia pozio-

mu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przyjęty uchwałą 

nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Warm-Maz 2015 poz. 1246), Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-

mazurskiego w 2017 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Olsztynie, 2018, 

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia pozio-

mu dopuszczanego pyłu zawieszonego PM10, przyjęty uchwałą nr IV/100/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2015 

poz. 1245), 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta 

Elbląg, przyjęte uchwałą nr XXXIII/825/2006 Rady Miasta w Elblągu z 26.10.2006 r., 

zmienione uchwałą nr XXVI/580/2010 z 21.01.2010 r., 

 Program ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspek-

tywy na lata 2021-2025, przyjęty uchwałą nr XX/412/2016 Rady Miejskiej W Elblągu z 

dnia 24.11.2016 r., 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, przyjęty uchwałą nr 

XXXV/745/2018 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 28.06.2018 r., 

 Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030, przyjęty uchwałą nr 

V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.04.2019 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, przyjęty 

uchwałą nr XXXIV/690/98 Rady Miejskiej w Elblągu z 18.06.1998 r., 

 Zarządzenie nr 480/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24.12.2018 r. zmieniające za-

rządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Elbląg, 

 

dokumentacje tekstowe i kartograficzne, pozycje literaturowe: 

 Cieślak A. 2000. Synteza pracy pt. „Podstawy przyrodnicze, techniczne i organizacyjno-

prawne oraz przedsięwzięcia strategii ochrony brzegów morskich.” Projekt celowy: Stra-

tegia ochrony brzegów morskich Nr 9T 12C 069 97 C/3636/. Wyd. wewn. Inst. Mor. Nr 

5721, 

 Gryszko M., Kowalewska G. 1986. Studium hydrograficzne miasta Elbląga. Mapa stref 

wodnych 1 : 5000. “Geoprojekt”, Gdańsk, 

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

 Informacja o stanie środowiska na obszarze Elbląga w 2017 roku. WIOŚ w Olsztynie De-

legatura w Elblągu, 2018, 
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 Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich i ni-

zinno-depresyjnej części Elbląga. IMUZ w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w El-

blągu, Elbląg 2001, 

 Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 

 Kotliński A., Szczęsny J. 1986. Założenia do planu ogólnego zagospodarowania prze-

strzennego miasta Elbląga. Opracowanie fizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta. 

TUP, Zakład Planowania Przestrzennego Pracownia w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 

 Kotliński A., Szczęsny J. 1986. Założenia do planu ogólnego zagospodarowania prze-

strzennego miasta Elbląga. Opracowanie fizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta. 

TUP, Zakład Planowania Przestrzennego Pracownia w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 

 Mapa Akustyczna Miasta Elbląga. OPEGIEKA Sp. z o.o., Elbląg 2017, 

 Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1% – raz na 100 lat, 

 Mapa zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2% – raz na 500 lat, 

 Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – całkowite zniszczenie wału 

przeciwpowodziowego, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1% – raz na 100 lat 

 Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – całkowite zniszczenie wa-

łu/budowli pasa technicznego, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1% – raz na 

100 lat, 

 Marcinkowska J., Gębka W. 2002. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla po-

trzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek I, Osiek II, Osiek III, 

Osiek IV w Elblągu, Elbląg, 

 Opracowanie fizjograficzne szczegółowe dla potrzeb szczegółowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Elbląg Zawodzie. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i 

Geodezyjne Budownictwa “Geoprojekt” O/terenowy w Gdańsku, Gdańsk 1970, 

 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku. Biblio-

teka Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Olsztynie, 2017, 

 Sągin P., Błażuk J., Izdebska J. N., Janowski P., Rolbiecki L., Sągin B., Więckow-

ska M. 2013. Mapy rozmieszczenia na terenie miasta Elbląga dziko występujących ga-

tunków roślin, grzybów i zwierząt (z wyłączeniem ichtiofauny) objętych ochroną oraz bę-

dących przedmiotem zainteresowania wspólnoty. Locus Gdynia, 

 Sągin P. 2019. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu. PSiPP „Locus”, Gdynia, 

 Studium warunków klimatycznych województwa Elbląskiego. IMGW O/Morski, Gdynia 

1996 

 Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnione-

go odtworzenia terenów zalewowych. Etap II. Elbląg – Dzierzgoń. 2004/2005 IMGW 

Oddział Morski w Gdyni, 

oraz: 

 informacje uzupełniające projektantów planu, 

 wizja terenowa. 

 

Głównym elementem ostatecznej oceny skutków realizacji ustaleń planu jest określenie 

trwałych zmian jakie mogą powstać w środowisku w wyniku funkcjonowania dokumentu. 

Ma to pokazać w jakim stopniu i kierunku zmieni się trwałe obciążenie środowiska, w sto-

sunku do stanu spodziewanego pod rządami przepisów aktualnie obowiązujących planów 
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miejscowych. Punktem wyjścia do przeprowadzenia oceny jest kwalifikacja już zaplanowa-

nego zagospodarowania i użytkowania terenu do jednej z 5 kategorii reprezentujących w 

ogólnym ujęciu niskie, średnie i wysokie obciążenie środowiska (przy założeniu pełnej zgod-

ności dotychczasowego użytkowania z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska): 

niskie: 

1. wszystkie komponenty środowiska są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, 

brak znaczących emisji, 

2. umiarkowane przekształcenia części komponentów środowiska, dominacja części bio-

tycznej, brak znaczących emisji, 

średnie: 

3. silne przekształcenia części komponentów środowiska, równorzędny lub większy udział 

części biotycznej w stosunku do elementów technicznych, mało zróżnicowane rodzaje 

emisji o znaczeniu lokalnym, 

wysokie: 

4. silne przekształcenia wielu komponentów środowiska, mniejszościowy udział części bio-

tycznej, zróżnicowane rodzaje emisji o znaczeniu ponadlokalnym, 

5. tereny zdegradowane. 

Podstawową jednostką objętą oceną jest teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu. Wykorzystując jako główne kryteria: 

 zmianę stopnia przekształcenia lub eksploatacji poszczególnych komponentów środowi-

ska, 

 zmianę udziału części biotycznej, 

 zmianę poziomu lub różnorodności emisji, 

odniesione do obecnego stanu większej części ocenianej jednostki, przy spodziewanym mak-

symalnym jej przyszłym wykorzystaniu, w zgodzie z zapisami planu i obowiązującymi prze-

pisami ochrony środowiska można planowane przeznaczenie syntetycznie ująć jako:  

1. zachowujące dotychczasowe, niskie lub średnie obciążenie środowiska,  

2. zachowujące dotychczasowe, wysokie obciążenie środowiska,  

3. podwyższające obciążenie środowiska pozostające w grupie niskich, 

4. zmieniające obciążenie środowiska z niskiego na średnie lub wysokie, 

5. podwyższające obciążenie środowiska w grupie średnich lub wysokich, 

6. zmniejszające obciążenie środowiska, 

7. prowadzące do rekultywacji terenów zdegradowanych. 
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Po zakwalifikowaniu każdego terenu do poszczególnych kategorii reprezentujących 

spodziewaną zmianę miejscowego obciążenia środowiska można dla całego obszaru planu 

ocenić stopień jego przemiany krajobrazowej. 

Ustalenie znaku ostatecznej oceny skutków realizacji planu (pozytywne, neutralne, ne-

gatywne) jest oparte o relację jego ustaleń do wyróżnionych problemów ochrony środowiska 

(źródła, formy dewaloryzacji i jej ewentualny postęp) i ryzyka zagrożeń naturalnych z jednej 

strony oraz wyróżnionych walorów i wrażliwych składników przyrody z drugiej. W przypad-

ku problemów ochrony środowiska i ryzyka zagrożeń naturalnych (rozumianego jako kombi-

nacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz potencjalnych negatywnych jego 

skutków dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności go-

spodarczej) prowadzona analiza ma rozstrzygnąć czy ustalenia planu je: 

 likwidują, 

 regulują/zmniejszają, 

 ignorują, 

 stwarzają możliwość pogłębienia w przyszłości, 

 pogłębiają. 

W przypadku oddziaływania na walory środowiska i jego wrażliwe składniki analiza ma 

rozstrzygnąć czy ustalenia planu: 

 prowadzą do całkowitej degradacji lub likwidacji, 

 prowadzą do pogorszenia stanu, uszczuplenia lub stworzenia zagrożenia, 

 są obojętne, 

 poprawiają stan i/lub wzmacniają ochronę. 

Każdej z wymienionych sytuacji przyporządkowane są wartości dodatnie lub ujemne, 

reprezentowane przez odpowiednie ilości plusów lub minusów. Ich sumaryczne zestawienie 

może dać pogląd o kierunku ostatecznej oceny dokumentu. Na końcową kwalifikację anali-

zowanych skutków wpływa również ich przewidywana skala, czy będą odczuwalne miejsco-

wo, lokalnie (w skali dzielnicy, miasta) czy ponad lokalnie. Skalę tę się uwzględnia zwielo-

krotniając odpowiednio indywidualną ocenę poszczególnych oddziaływań planu. 

Ocenę wpływu na zidentyfikowane wartości przyrodnicze uzupełnia i precyzuje ocena 

wpływu na pobliskie obszary Natura 2000. Jej zadaniem jest określenie stopnia ewentualnego 

negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony poprzez analizę jego intensywności i 

zasięgu. Stopień ten reprezentują następujące stany: 

 brak wpływu lub wpływ nieistotny, punktowy lub miejscowy, o krótkotrwałych skutkach, 
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 wpływ mało znaczący, dotykający pojedynczych lub tylko drugorzędnych składników, 

nie eliminujący żadnego, 

 wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w 

mniejszym stopniu pierwszorzędne, 

 wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym 

pierwszorzędne składniki przyrody. 

 

10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

10.1. Zakres zmian funkcji i użytkowania terenu, stopień oddziaływania na środowisko 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zmianę obecnie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w 

Elblągu, przyjętego uchwałą nr XXXIV/690/98 Rady Miejskiej w Elblągu z 18.06.1998 r. 

Dokument ten lokuje: 

 w strefie nadrzecznej zabudowę handlowo-usługową (biurową, turystyczną, gastronomicz-

ną), w tym o wysokiej intensywności,  

 zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym usług oświaty, o średniej intensywności w czę-

ści zachodniej wyspy,  

 tereny obsługi komunikacyjnej (zespołów wielopoziomowych parkingów obsługujących 

użytkowników Starego Miasta i Wyspy Spichrzów) w północnej i południowej części wy-

spy, 

 zieloną trasę spacerową powiązaną z terenami sportów wodnych i terenem usług turystyki 

wzdłuż zabytkowej fosy miejskiej. 

Rozwój większości planowanych funkcji prowadziłby do znacznego wzrostu intensyw-

ności zabudowy w stosunku do stanu notowanego obecnie, z mniejszościowym udziałem po-

wierzchni biologicznie czynnej, pozwalającego wskazać tam wywołane tym silne obciążenie 

środowiska. Średnie obciążenie środowiska można by jedynie przypisać zagospodarowanym 

terenom zieleni parkowej oraz pieszej alei ogólnodostępnej nad kanałem miejskim. Analizo-

wany projekt planu, w ogólnym zarysie, w skali całej Wyspy Spichrzów, zachowuje dotych-

czas planowany zestaw funkcji zmieniając jedynie proporcje pomiędzy nimi, zasięgi przezna-

czonych dla nich terenów i, częściowo, rezygnując z precyzowania ich szczegółowego cha-

rakteru. Zgodnie z planowanymi zmianami w strefie nadrzecznej funkcje usługowe zostały 

uzupełnione funkcją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i możliwością realizacji 

obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. Zrezygnowano przy tym z 
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wydzielenia odrębnego terenu zieleni urządzonej wzdłuż fosy miejskiej, włączając jego części 

do sąsiednich terenów o innym przeznaczeniu. W ten sposób poszerzony został teren zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej na północnym krańcu wyspy (wprowadzony w miejsce terenu 

obsługi komunikacyjnej), zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zachodnim skraju ale 

także dość rozległy teren sportu i rekreacji w jej części południowej. Ten ostatni jednocześnie 

zastępuje w analizowanym projekcie duży fragment wcześniej tam planowanego terenu 

obsługi komunikacyjnej (wielopoziomowych parkingów) oraz jeden z terenów zabudowy 

mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa została ponadto zastąpiona przez teren obsługi 

komunikacyjnej między ul. Tartaczną a ul. Kupiecką ale też wprowadzono ją w miejsce czę-

ści terenu usług oświaty w rejonie ul.ul. Kupieckiej i Szańcowej. 

Analizując zatem zakres zmian ustaleń planu i związany z nimi stopień ingerencji w 

środowisko można przyjąć, że pomimo lokalnego wzrostu intensywności zabudowy na więk-

szości obszaru Wyspy Spichrzów zachowa ona dotychczas przewidywaną charakterystykę i 

wynikające z niej wysokie obciążęnie środowiska. Poszerzenie niektórych terenów o wcze-

śniej planowane tereny zieleni lub zastąpienie zabudowy mieszkaniowej zespołem parkingów 

kubaturowych można określić jako dodatkowy wzrost obciążęnia środowiska już plasującego 

się na poziomie wysokim. Jednak przeznaczenie dużego obszaru planowanej obsługi 

komunikacyjnej i zabudowy mieszkaniowej pod teren sportu i rekreacji o dopuszczalnej po-

wierzchni zabudowy nie przekraczającej 20% i wymaganej powierzchni biologicznie czynnej 

wynoszącej co najmniej 60%, z nakazem komponowania zagospodarowania z zielenią w 

sposób zabezpieczający ekspozycję fosy, z tworzeniem wysokiej jakości przestrzeni i 

jednocześnie zielonego bufora izolującego zabudowę mieszkaniową po przeciwległej stronie 

fosy, prowadzi niewątpliwie do obniżenia potencjalnego obciążęnia środowiska. 

W skali całego miasta krajobrazowy charakter tej jego części nie ulegnie istotnej zmia-

nie. Proponowany zestaw funkcji terenów, zasady zaopatrzenia zabudowy w media i sposoby 

odprowadzania z niej nieczystości oparte o funkcjonowanie systemów ogólnomiejskich nie 

prowadzą do zwiększenia przekształceń podstawowych komponentów środowiska, ani nie 

lokują w obrębie Wyspy Spichrzów nowych źródeł emisji. Czynniki wpływające na natężenie 

i rozkład ruchu kołowego oraz jego udział w lokalnych komunikacyjnych emisjach 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu w obowiązującej i zmienionej wersji ustaleń planu 

pozostaną porównywalne. Tak więc łączne skutki realizacji planowanego wcześniej i obecnie 

zagospodarowania nie będą się istotnie różniły od siebie i nie będą istotnie odbiegały od 

wpływu na warunki środowiska innej śródmiejskiej zabudowy Elbląga. Wzrost potencjalnego 

obciążenia środowiska na części obszaru Wyspy Spichrzów jest rekompensowany jego obni-
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żeniem w innej części. Nie powstaną źródła i formy emisji, które poprzez kumulowanie się z 

innym odziaływaniem dadzą zupełnie nowe, wcześniej nie brane pod uwagę skutki dla śro-

dowiska, wpłyną na warunki życia w sąsiednich częściach miasta lub zmienią dotychczasowe 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego. 

Skutki prac budowlanych związanych z realizacją planowanego zagospodarowania będą 

miały charakter okresowy, krótkotrwały, będą łącznie rozłożone w dłuższym czasie i nie będą 

miały istotnego znaczenia dla jakości środowiska analizowanej części Elbląga. 

 

10.2. Oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Powierzchnia ziemi 

Obszar planu obejmuje tereny już od dawna zajęte przez zabudowę, o gruntownie 

zmienionym przez nią ukształtowaniu powierzchni ziemi. Realizacja nowych ustaleń nie 

doprowadzi do znaczących zmian w tym zakresie, w żadnym przypadku nie dojdzie do 

likwidacji naturalnych form rzeźby lub pokrywy glebowej.  

Formą oddziaływania o zasięgu lokalnym, raczej krótkotrwałą będą ewentualne prace 

budowlane. Będą one prowadziły do silnych przekształceń wierzchnich warstw podłoża, ale 

już pozbawionych cech naturalnej budowy geologicznej oraz mogą się wiązać z 

zanieczyszczeniem gruntu, głównie w wyniku sytuacji awaryjnych. Ten ostatni aspekt 

realizacji ustaleń planu będzie zależał przede wszystkim od organizacji robót i nadzoru nad 

ich wykonaniem. 

Niekorzystne warunki gruntowo-wodne nie uniemożliwiają realizacji inwestycji, 

wpływają jedynie na wybór sposobów realizacji i jej koszty. 

 

Stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

Planowane przeznaczenie terenu, obejmujące głównie funkcje mieszkaniowe, usługowe 

(w tym kultury, oświaty, sportu i rekreacji, turystyki), handlowe i otwartych terenów publicz-

nych z zielenią, przy zapisanych w dokumencie zasadach zaopatrzenia w ciepło nie będzie 

prowadziło do pogorszenia stanu aerosanitarnego tej części miasta. Głównym emitorem za-

nieczyszczeń powietrza będzie komunikacja samochodowa, zwłaszcza w rejonie zespołów 

parkingów oraz na przecinających wyspę ulicach. Ograniczeniu ewentualnej uciążliwości 

wynikającej z emisji zanieczyszczeń powietrza sprzyja względnie dobry stan jakości powie-

trza oraz korzystne warunki przewietrzania. Spodziewane oddziaływanie planowanych inwe-

stycji i dróg na stan aerosanitarny otoczenia, można będzie określić dopiero na podstawie 

obliczeń przeprowadzonych w oparciu o aktualne dane o stężeniu substancji zanieczyszczają-
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cych w powietrzu (tło) oraz o prognozowane natężenie ruchu. Tego rodzaju obliczenia mogą 

być wykonane np. na etapie procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt planu 

wskazuje właściwe tereny zabudowy do jakich kategorii należą pod względem dopuszczalne-

go poziomu hałasu, stosownie do z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. 

Zabudowę chronioną od głównych źródeł hałasu komunikacyjnego odsuwają linie zabudowy. 

W przypadku zabudowy już stojącej lub planowanej na granicy pasa drogowego ochrona 

przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe wa-

runki akustyczne w budynkach zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Odprowadzane z terenu zabudowy ścieki komunalne będą odbierane poprzez zbiorczą 

sieć kanalizacji i oczyszczane w ramach miejskiego systemu oczyszczania ścieków. Prace 

budowlane i funkcjonowanie obiektów (także powierzchni komunikacycjnych) będą się 

wiązały z zanieczyszczeniami podłoża (np. substancjami ropopochodnymi) o niewielkim 

zasięgu, nie stanowiącymi zagrożenia dla ujmowanych poziomów wodonośnych, 

izolowanych od powierzchni przez warstwy nieprzepuszczalne.  

Z powierzchni utwardzonych odbierane będą wody opadowe do systemu kanalizacji 

burzowej. Naturalnym odbiornikiem dla nich jest rzeka Elbląg. Ustalenia projektu dokumentu 

nie lokalizują w jego granicach powierzchni szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, 

zwłaszcza ropopochodnymi. Źródłem zanieczyszczonych wód deszczowych i roztopowych 

będą przede wszystkim drogi lokalne i dojazdowe oraz powierzchnie parkingowe na wolnym 

powietrzu. Wody opadowe i roztopowe mogą więc być podczyszczane przed 

odprowadzeniem do rzeki w urządzeniach lokalizowanych w miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Ograniczony wpływ na zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych będzie miał nakaz wprowadzania małej retencji wody deszczowej wraz z 

towarzyszącą zielenią w obrębie terenów dróg publicznych oraz zalecenie aby wody opadowe 

w maksymalnym możliwym stopniu zagospodarowywać na własnym terenie, w tym w formie 

małej retencji z zielenią towarzyszącą. 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do rozwoju zabudowy znajdują się poza obsza-

rem szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami planu ponadto w zabudowie od 

strony rzeki Elbląg w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów budowlanych należy 



 44 

uwzględnić zagrożenie zalaniem w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego 

wzrostu poziomu morza do rzędnej wynikającej z map zagrożenia powodziowego. 

 

Szata roślinna, różnorodność biologiczna 

Realizacja zmian ustaleń planu, nie doprowadzi do zmiany obrazu szaty roślinnej jaki 

był spodziewany po realizacji ustaleń dotychczasowych. Nie zmieni się przy tym jej 

jakościowy skład w porównaniu ze stanem obecnym. Wraz z zagospodarowaniem kolejnych 

kwartałów zmniejszy się jedynie ogólny udział powierzchni biologicznie czynnej, zwłaszcza 

zbiorowisk ruderalnych, zastępowanych przez zabudowę i towarzyszącą jej zieleń urządzoną.  

Niezależnie od wprowadzenia nowych form zieleni urządzonej planowany rozwój 

zabudowy zmieni zarówno jej skład, jak i ogólny udział. Likwidacji ulegnie szereg jej 

powierzchni towarzyszących istniejącym budynkom (w tym ogrodów użytkowych przy 

zabudowie mieszkalnej) a pojawią się nowe nasadzenia towarzyszące nowemu 

zagospodarowaniu, o większej intensywności niż zagospodarowanie dotychczasowe. W sto-

sunku do sytuacji możliwej pod rządami planu obecnie obowiązującego udział powierzchni 

biologicznie czynnej w obrębie Wyspy Spichrzów może ulec zmniejszeniu jednak nieznacz-

nemu. Likwidacja terenów zieleni parkowej wyznaczonych wzdłuż fosy miejskiej na rzecz 

terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, może być rekompensowana 

przez powstanie dużego terenu sportu i rekreacji o wymaganej powierzchni biologicznie 

czynnej wynoszącej co najmniej 60% oraz nakazem zagospodarowania terenu pomiędzy fosą 

a zabudową mieszkaniową zielenią i innymi elementami w sposób zabezpieczający 

ekspozycję fosy i z utworzeniem wysokiej jakości przestrzeni. Dokument ponadto, w przy-

padku przestrzeni komunikacji publicznej wprowadza nakaz komponowania ich z zielenią – 

w maksymalnym możliwym stopniu, zachowywania istniejącej i wprowadzania nowej zieleni, 

w tym zadrzewień przyulicznych. Uwzględnia także obecność starych, wyróżniających się 

stanem zachowania i formą drzew i wybrane z nich nakazuje zachować jako cenne ze 

względu na walory krajobrazowe i środowiskowe, a w razie konieczności wymiany 

egzemplarza nakazuje kontynuować dotychczasowy gatunek, cechy pokroju i kompozycji 

oraz zapewnić drzewu właściwe warunki dalszego wzrostu oraz prawidłowej, długotrwałej 

wegetacji. 

Zmiany zagospodarowania wyspy oraz rozwój planowanych na niej funkcji (zwłaszcza 

turystycznych) będą się wiązały także ze zmianami w wykorzystaniu otaczających ją wód, 

fosy i rzeki Elbląg. Wzrost intensywności przybrzeżnego ruchu i ewentualne przekształcenia 

koryt cieków mogą doprowadzić do utraty stanowisk obecnych tam (aktualnie tylko w rzece 
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Elbląg) gatunków chronionych: salwinii pływającej i grzybieni białych. Biorąc pod uwagę 

zasoby obu gatunków, tak w Zalewie Wiślanym, jak i w Jeziorze Druzno strata ta nie będzie 

miała wpływu na kondycję miejscowych populacji tych roślin.  

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie na charakter fauny zasiedlającej tę część miasta. 

 

10.3. Stopień zabezpieczenia jakości środowiska 

10.3.1. Przeciwdziałanie istniejącym konfliktom, źródłom i formom dewaloryzacji 

środowiska oraz ryzyku zagrożeń naturalnych 

Projekt planu miejscowego odnosi się, w mniejszym lub większym zakresie, do każde-

go, wyróżnionego problemu dotyczącego środowiska w granicach Wyspy Spichrzów. W dzia-

łania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w mieście, w sposób najbardziej podstawowy wpi-

suje się wymóg aby wprowadzana infrastruktura techniczna spełniala wymogi 

energooszczędności i niskoemisyjności. Nie są przy tym formułowane inne, bardziej szczegó-

łowe zasady zaopatrzenia zabudowy w ciepło i wykorzystania różnych nośników energii.  

Od głównych źródeł hałasu komunikacyjnego, wskazanych na mapie akustycznej (ul.ul. 

Warszawska i Orla) zabudowę akustycznie chronioną odsuwają linie zabudowy. W przypadku 

zabudowy już stojącej lub planowanej na granicy pasa drogowego ochrona przed hałasem 

będzie polegała na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki 

akustyczne w budynkach, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. Trzeba także pamiętać, że działania, związane ze stwierdzeniem prze-

kroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego, przewidziane w Programie 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, zostały już zrealizowane w 2017 r. 

Projekt dokumentu formułuje liczne zapisy regulujące zarówno formę zabudowy i zago-

spodarowania Wyspy Spichrzów, jak ochrony ekspozycji obszarów nadwodnych, w tym pa-

noramy wyspy od strony rzeki Elbląg i Starego Miasta. Wprowadza zapisy odnoszące się do 

jakości nowej architektury oraz ograniczone wskazania dotyczące rozwoju zieleni, m.in. 

zachowywania istniejącej i wprowadzania zieleni nowej. 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do rozwoju zabudowy znajdują się poza obsza-

rem szczególnego zagrożenia powodzią. Od strony rzeki Elbląg w rozwiązaniach 

technicznych nowych obiektów budowlanych należy uwzględniać zagrożenie zalaniem w 

wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza do rzędnej 

wynikającej z map zagrożenia powodziowego. 

Udział projektowanego dokumentu w rozwiązywaniu zdiagnozowanych przestrzennych 

konfliktów i zagrożeń przedstawia tabela 1. 
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Tab. 1. Relacja ustaleń planu do wyróżnionych problemów ochrony środowiska i ryzyka 

zagrożeń naturalnych 

Ustalenia planu sytuacje konfliktowe i ryzyko: 

+++ likwidują; 

+ regulują/zmniejszają; 

- ignorują; 

-- stwarzają możliwość pogłębienia w przyszłości; 

--- pogłębiają; 

Sytuacje konfliktowe, ryzyko 

zagrożeń naturalnych 

Skutek działania planu 

Uwagi miejscowo 

 

[x1] 

lokalnie 

 

[x2] 

ponad 

lokalnie 

[x3] 

niska emisja jako jeden z 

głównych czynników 

wpływających w skali miasta 

na przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu pyłu 

PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, wskazanych w 

programie ochrony powietrza 

  + 

 

przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych hałasu 

komunikacyjnego wzdłuż ulic 

Warszawskiej i Orlej 

 +  

 

krajobrazowa dysharmonia, 

niski poziom utrzymania 

przestrzeni publicznej, 

dewastacja wybranych jej 

fragmentów, w tym zieleni) 

 +++  

 

zagrożenie powodziowe 

bliskiego sąsiedztwa Kanału 

Miejskiego i rzeki Elbląg 

 +  
 

 

10.3.2. Stopień ochrony przyrody 

Składniki przyrody w granicach planu zostały całkowicie przekształcone przez 

człowieka. Ustalenia dokumentu nie likwidują zatem żadnych naturalnych lub półnaturalnych 

elementów.  

Rozwój zabudowy doprowadzi do zmniejszenia obecnej, ogólnej ilości zieleni, zarówno 

spontanicznej (roślinności synantropijnej), jak i urządzonej, ustępującej nowym formom 

zagospodarowania, w tym kubaturowego. Pozwoli jednak na podniesienie jej 

kompozycyjnych walorów. Ostatecznie zadecydują o tym rozwiązania projektowe. Rezygna-

cja z zieleni parkowej wzdłuż fosy miejskiej nie musi przy tym prowadzić do ograniczenia 

udziału terenów zieleni – powierzchni biologicznie czynnej w przyszłej zabudowie, w stosun-

ku do sytuacji wynikającej z aktualnych ustaleń planu miejscowego. Może być zrekompen-

sowana przez powstanie dużego terenu sportu i rekreacji o wymaganej powierzchni biolo-

gicznie czynnej wynoszącej co najmniej 60% oraz nakazem zagospodarowania zielenią terenu 
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pomiędzy historyczną fosą a zabudową mieszkaniową. Dokument ponadto wprowadza regu-

lacje zmierzające do rozwoju zieleni w przestrzeni komunikacji publicznej, w tym zadrzewień 

przyulicznych. Uwzględnia także obecność starych, wyróżniających się stanem zachowania i 

formą drzew i wybrane z nich nakazuje zachować jako cenne ze względu na walory 

krajobrazowe i środowiskowe. 

Rozwój zabudowy nadbrzeżnej, wzrost intensywności przybrzeżnego ruchu i 

ewentualne przekształcenia koryt cieków mogą prowadzić do utraty stanowisk gatunków 

chronionych: salwinii pływającej i grzybieni białych. Biorąc jednak pod uwagę zasoby obu 

gatunków, tak w Zalewie Wiślanym, jak i w Jeziorze Druzno strata ta nie będzie miała 

wpływu na kondycję miejscowych populacji tych roślin. Będzie miała znaczenie wyłącznie 

lokalne. 

Realizacja ustaleń projektu zmian planu nie wpłynie na funkcjonowanie korytarza 

ekologicznego rzeki Elbląg. 

Tab. 2. Relacja ustaleń planu do wyróżnionych walorów środowiska i elementów wrażliwych 

Ustalenia planu w stosunku do wyróżnionych walorów środowiska i elementów wraż-

liwych: 

- - - prowadzą do całkowitej degradacji lub likwidacji; 

- - prowadzą do pogorszenia stanu, uszczuplenia lub stworzenia zagrożenia; 

0 są obojętne/utrzymują stan dotychczasowy; 

+++ poprawiają stan i/lub wzmacniają ochronę; 

Walory środowiska i elemen-

ty wrażliwe 

Skutek działania planu 

Uwagi miejscowo 

 

[x1] 

lokalnie 

 

[x2] 

ponad 

lokalnie 

[x3] 

otaczające wyspę wody z 

kompleksem zbiorowisk 

wodnych i bagiennych, w tym 

gatunkami objętymi ochroną 

 - -  

 

pojedyncze drzewa 

wyróżniające się wiekiem, 

formą, lokalizacją i stanem 

zachowania, ważne ze 

względu na ochronę walorów 

krajobrazowych środowiska i 

warunków klimatycznych 

+++   

 

 

Stopień oddalenia obszaru planu i związany z tym przewidywany, niski stopień 

oddziaływania przyjętych w projekcie rozwiązań na wody akwenów powiązanych rzeką El-

bląg sprawiają, że nie pogorszą one warunków ochrony najbliższych obszarów sieci Natura 

2000: 

 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Drużno PLB 280013,  

 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Jezioro Drużno PLH 280008,  
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 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Wiślany PLB 280010,  

 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007. 

Zakres i stopień oddziaływania projektu planu na obszar Natura 2000 przedstawiono w 

tabeli 3. 

Tab. 3. Wpływ ustaleń planu na obszar Natura 2000. 

 brak wpływu lub wpływ nieistotny, punktowy lub miejscowy, o krótkotrwałych skutkach; 
 wpływ mało znaczący, dotykający pojedynczych lub tylko drugorzędnych składników, nie eliminujący 

żadnego; 

 wpływ znaczący, długotrwale, szeroko lub licznie naruszający składniki drugorzędne, w mniejszym 

stopniu pierwszorzędne; 

 wpływ katastrofalny, trwale i szeroko eliminujący lub zniekształcający liczne, w tym pierwszorzędne 

składniki przyrody; 

Element planu 

[funkcja, system 

infrastruktury] 

Bezpośredni wpływ 

na gatunki chronio-

ne* 

Pośredni wpływ na 

gatunki chronione 

(warunki siedli-

skowe) 

Bezpośredni wpływ 

na siedliska chro-

nione** 

Uwagi 

UMW1     

UMW2     

MWU1     

MWU2     

MWU3     

MW1     

MW2     

U1, U2, U3, U4, 

U5, U6 
   

 

US1, US2, US3     

ITE     

KP.a, KP.b     

tereny komunikacji 

– drogi publiczne 
   

 

system zaopatrzenia 

w wodę 
   

 

system odprowa-

dzania ścieków 

sanitarnych 

   
 

system odprowa-

dzania wód opado-

wych 

   

 

system zaopatrzenia 

w energię elek-

tryczną 

   
 

system zaopatrzenia 

w ciepło 
   

 

*- z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków 

i załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory 

**- z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk natural-

nych oraz dzikiej fauny i flory 

 

10.3.3. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę opisane sytuacje konfliktowe oraz potrzeby ochrony lokalnych walo-

rów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych analiza ustaleń dokumentu wskazuje na 
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przewagę ocen pozytywnych. Odnoszą się one przede wszystkim do relacji nowych ustaleń 

planu z udokumentowanymi i dostrzegalnymi problemami utrzymania jakości środowiska i 

krajobrazu oraz wynikających z nich warunków życia ludzi. Uwzględniają także jednostkowe 

walory przyrodnicze nakazując zachowanie wyróżniających się składników historycznego 

drzewostanu. 

 

10.4. Oddziaływanie na wartości kulturowe i krajobraz 

Projekt dokumentu w swojej zasadniczej części jest poświęcony ustaleniu zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego i jakości krajobrazu, przede wszystkim poprzez reguły 

kształtowania i realizacji nowego zagospodarowania. Kierunek ustaleń dokumentu prowadzi 

do wyeksponowania nawiązań do zabudowy historycznej wyspy. Ochroną są objęte ekspozy-

cja frontu wodnego od rzeki Elbląg oraz ekspozycja fosy miejskiej. W tym ostatnim przypad-

ku służy temu m.in. nakaz zagospodarowywania terenu pomiędzy fosą a zabudową w sposób 

zabezpieczający ekspozycję fosy. 

Projekt planu uwzględnia obecność obiektów historycznych wpisanych do rejestru za-

bytków. Obejmuje także ochroną obiekty wybrane spośród zamieszczonych w gminnej ewi-

dencji zabytków.  

 

10.5. Oddziaływanie transgraniczne 

Miejsce lokalizacji planu jest położone z dala od brzegu morskiego i granic kraju. Ze 

względu na skalę dokumentu zasięg oddziaływania jego ustaleń będzie miał charakter lokal-

ny. Nie istnieje więc zagrożenie przyszłym transgranicznym oddziaływaniem projektowanego 

dokumentu. 

 

10.6. Zgodność z przepisami i innymi ustaleniami dotyczącymi zabezpieczenia wartości 

przyrodniczych i kulturowych oraz zaleceniami opracowania ekofizjograficznego 

Na obszarze planu nie ma form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody ani innych form ochrony zasobów i jakości środowiska. 

Realizacja zapisów dokumentu nie wpłynie na warunki ochrony obszarów sieci Natura 2000: 

Jezioro Drużno PLB 280013 i PLH 280008 oraz Zalew Wiślany PLB 280010 i PLH 280007, 

oddalonych od analizowanej części miasta o ok. 1,7 i 6,5 km. 

Ustalenia projektu planu realizują zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodni-

czych, sformułowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go miasta oraz innych jego dokumentach strategicznych. Przyjmują także kierunek działania 
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wskazany w opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym na potrzeby prac nad dokumen-

tem (Sągin 2019).  

 

11. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień planu 

Stan aerosanitarny, jakość klimatu akustycznego i jakość wód powierzchniowych są i 

będą kontrolowane w ramach procedur państwowego monitoringu środowiska. Jakość wód 

odprowadzanych siecią kanalizacyjną będzie kontrolowana w ramach obowiązków dysponen-

ta sieci, określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

12. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne 

Ze względu na brak znaczącego nowego oddziaływania rozwiązań zawartych w projek-

cie dokumentu na funkcjonowanie i integralność systemu przyrodniczego nie są konieczne 

działania na rzecz przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu ani sugerowa-

nie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych.  

 

13. Podsumowanie i wnioski 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zmianę obecnie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy 

Spichrzów w Elblągu. W ogólnym zarysie, w skali całej Wyspy Spichrzów, zachowuje 

dotychczas planowany zestaw funkcji zmieniając jedynie proporcje pomiędzy nimi, za-

sięgi przeznaczonych dla nich terenów i, częściowo, rezygnując z precyzowania ich 

szczegółowego charakteru. 

2. Analizując zakres zmian ustaleń planu i związany z nimi stopień ingerencji w środowisko 

można przyjąć, że pomimo lokalnego wzrostu intensywności zabudowy na większości 

obszaru Wyspy Spichrzów zachowa ona dotychczas przewidywaną charakterystykę i wy-

nikające z niej wysokie obciążęnie środowiska. Poszerzenie niektórych terenów o wcze-

śniej planowane tereny zieleni lub zastąpienie zabudowy mieszkaniowej zespołem par-

kingów kubaturowych można określić jako dodatkowy wzrost obciążęnia środowiska 

jednak przeznaczenie dużego obszaru planowanej obsługi komunikacyjnej i zabudowy 

mieszkaniowej pod teren sportu i rekreacji o powierzchni biologicznie czynnej wymaga-

nej na poziomie co najmniej 60%, prowadzi do obniżenia potencjalnego obciążęnia śro-

dowiska. 

3. Łączne skutki realizacji planowanego wcześniej i obecnie zagospodarowania nie będą się 

istotnie różniły od siebie i nie będą odbiegały od wpływu na warunki środowiska innej 
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śródmiejskiej zabudowy Elbląga. Nie powstaną źródła i formy emisji, które poprzez ku-

mulowanie się z innym odziaływaniem dadzą zupełnie nowe, wcześniej nie brane pod 

uwagę skutki dla środowiska, wpłyną na warunki życia w sąsiednich częściach miasta lub 

zmienią dotychczasowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego. 

4. W skali całego miasta krajobrazowy charakter Wyspy Spichrzów nie ulegnie istotnej 

zmianie. 

5. Obszar planu obejmuje tereny już od dawna zajęte przez zabudowę, o gruntownie 

zmienionym przez nią ukształtowaniu powierzchni ziemi. Realizacja nowych ustaleń nie 

doprowadzi do znaczących zmian w tym zakresie. 

6. Planowane przeznaczenie terenu przy zapisanych w dokumencie zasadach zaopatrzenia w 

ciepło nie będzie prowadziło do pogorszenia stanu aerosanitarnego tej części miasta. 

Głównym emitorem zanieczyszczeń powietrza będzie komunikacja samochodowa. 

Ograniczeniu ewentualnej uciążliwości wynikającej z emisji zanieczyszczeń powietrza 

sprzyja względnie dobry stan jakości powietrza oraz korzystne warunki przewietrzania. 

7. Zabudowę chronioną od głównych źródeł hałasu komunikacyjnego odsuwają linie 

zabudowy. W przypadku zabudowy już stojącej lub planowanej na granicy pasa 

drogowego ochrona przed hałasem polegała będzie na stosowaniu rozwiązań 

technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. 

8. Zgodnie z zapisami projektu planu przewidywane zagospodarowanie nie będzie źródłem 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

9. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do rozwoju zabudowy znajdują się poza obszarem 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

10. Realizacja zmian ustaleń planu, nie doprowadzi do zmiany obrazu szaty roślinnej jaki był 

spodziewany po realizacji ustaleń dotychczasowych. W stosunku do sytuacji możliwej 

pod rządami planu obecnie obowiązującego udział powierzchni biologicznie czynnej w 

obrębie Wyspy Spichrzów może ulec zmniejszeniu nieznacznemu. 

11. Wzrost intensywności przybrzeżnego ruchu i ewentualne przekształcenia koryt cieków 

mogą doprowadzić do utraty stanowisk obecnych tam gatunków chronionych: salwinii 

pływającej i grzybieni białych. Biorąc pod uwagę zasoby obu gatunków, tak w Zalewie 

Wiślanym, jak i w Jeziorze Druzno strata ta nie będzie miała wpływu na kondycję 

miejscowych populacji tych roślin. 

12. Realizacja ustaleń planu nie wpłynie na charakter fauny zasiedlającej tę część miasta. 

13. Zmiany w zagospodarowaniu nie będą miały znaczenia dla funkcjonowania 

przyrodniczych powiązań w mieście, w tym korytarza ekologicznego rzeki Elbląg. 
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14. Stopień oddalenia obszaru planu i związany z tym przewidywany, niski stopień 

oddziaływania przyjętych w projekcie rozwiązań na wody akwenów powiązanych rzeką 

Elbląg sprawiają, że nie pogorszą one warunków ochrony najbliższych obszarów sieci 

Natura 2000. 

15. Biorąc pod uwagę opisane sytuacje konfliktowe oraz potrzeby ochrony lokalnych walo-

rów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych analiza ustaleń dokumentu wskazuje 

na przewagę ocen pozytywnych. Odnoszą się one przede wszystkim do relacji nowych 

ustaleń planu z udokumentowanymi i dostrzegalnymi problemami utrzymania jakości 

środowiska i krajobrazu oraz wynikających z nich warunków życia ludzi. Uwzględniają 

także jednostkowe walory przyrodnicze nakazując zachowanie wyróżniających się skład-

ników historycznego drzewostanu. 

16. Projekt dokumentu w swojej zasadniczej części jest poświęcony ustaleniu zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i jakości krajobrazu, przede wszystkim poprzez reguły 

kształtowania i realizacji nowego zagospodarowania. 

17. Projekt planu uwzględnia obecność obiektów historycznych wpisanych do rejestru zabyt-

ków. Obejmuje także ochroną obiekty wybrane spośród zamieszczonych w gminnej ewi-

dencji zabytków. 

18. Ze względu na skalę dokumentu zasięg oddziaływania jego ustaleń będzie miał charakter 

lokalny i nie istnieje zagrożenie jego przyszłym transgranicznym oddziaływaniem. 

19. Ustalenia projektu planu realizują zasady sformułowane w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych jego dokumentach 

strategicznych, a także wnioski opracowania ekofizjograficznego i nie kolidują z innymi 

przepisami dotyczącymi zabezpieczenia zasobów i jakości środowiska.  

20. Stan aerosanitarny, jakość klimatu akustycznego i jakość wód powierzchniowych są i 

będą kontrolowane w ramach procedur państwowego monitoringu środowiska. Jakość 

wód odprowadzanych siecią kanalizacyjną będzie kontrolowana w ramach obowiązków 

dysponenta sieci, określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

21. Ze względu na brak znaczącego nowego oddziaływania rozwiązań zawartych w projekcie 

dokumentu na funkcjonowanie i integralność systemu przyrodniczego nie są konieczne 

działania na rzecz przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu ani 

sugerowanie w tym zakresie rozwiązań alternatywnych.  
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UZASADNIENIE SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA UWAG I WNIOSKÓW 

ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 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 Prezydent Miasta Elbląg obwiesz-

czeniem z dnia 23.04.2019 r. i ogłoszeniem z dnia 25.04.2019 r. (Dziennik Elbląski) zawia-

domił o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały nr IV/95/2019 z dnia 28.03.2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Wyspy Spichrzów w Elblągu, obejmującego obszar Wyspy Spichrzów, ograniczonej 

wodami Kanału Miejskiego i rzeki Elbląg oraz o wszczęciu postępowania związanego z 

przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projek-

tu planu. Zainteresowani mogli składać do Prezydenta Miasta Elbląga wnioski dotyczące 

opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 27.05.2019 r. W 

wyznaczonym terminie nie złożono żadnego wniosku dotyczącego strategicznej oceny od-

działywania na środowisko oraz sporządzanej w trakcie jej trwania prognozy oddziaływania 

na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w 

Elblągu. 
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Gdynia 10.04.2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu 

 

 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oświadczam, że: 

 spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 przywołanej ustawy z dnia 

03 października 2008 r., 

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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