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1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty 

wskazane w art.46 i 47 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

[1]. Zgodnie z powyższym organ opracowujący projekt dokumentu wskazanego w art. 46 i 47 

jest zobligowany do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.  

Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 Ustawy o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko [1]. 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt 

dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska ma obowiązek przekazania do 

opiniowania w/w dokumentów oraz zapewnienia możliwości udziału społecznego w 

postępowaniu zgodnie z art. 54 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [1].  

Celem prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko jest wskazanie potencjalnych zmian w 

środowiskuwynikających z realizacji działań zawartych w projekcie dokumentu.W Prognozie 

wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływania, oraz wyznacza działania 

mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 

POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla dokumentu pn. „Lokalna 

Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020” przygotowana przez Lokalną Grupę Działania 

„Brama Mazurskiej Krainy” zwanej w dalszej części „Strategią…” i LGD „Brama Mazurskiej 

Krainy”. 

Strategia jest dokumentem służącym programowaniu przyszłego działania, w oparciu o 

wyznaczone cele i kierunki. Założeniem Strategii jest uporządkowanie lokalnych działań, 

nadanie im priorytetów oraz zaplanowanie długoterminowych działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Partnerska współpraca przedstawicieli trzech 

sektorów (na poziomie każdej gminy) pozwala na precyzyjne diagnozowanie potrzeb 

lokalnych społeczności i realizację działań służących ich zaspokajaniu – w ramach środków 

dostępnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy unijnych, 

zagranicznych, krajowych, wspierających rozwój lokalnych społeczności. 

Strategia opracowana dla obszaru LGD„Brama Mazurskiej Krainy” zawiera: 

- charakterystykę obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” wraz diagnozą stanu w 

sferze społeczno – gospodarczej oraz uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych;  

- analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru LGD tzw. analiza 

SWOT;  

- metodologię prac i organizację procesu tworzenia Strategii; 

- specyfikację i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych i 

przedsięwzięć oraz uzasadnienie ich sformułowania w oparciu o konsultacje społeczne 

i powiązanie z analizą SWOT i diagnozą obszaru; 

- wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest 

finansowanie Strategii; 

- specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów 

ogólnych wraz ze wskazaniem sposobów wyboru i oceny obszarów działań do 

realizacji oraz uzasadnieniem wyboru konkretnego wskaźnika w kontekście ich 

adekwatności do celów i przedsięwzięć; 

- plan działania związany z wdrażaniem i realizacją zapisów Strategii wraz z 

wskazaniem etapowości i terminów realizacji; 

- założone ramy finansowe w oparciu o opracowany budżet wraz ze wskazaniem źródeł 

finansowania; 

- plan komunikacji zapewniający skuteczną współpracę we wdrażaniu Strategii 

zapewniający dostosowanie narzędzi i form komunikacji do specyfiki różnych grup 

docelowych, ich indywidualnych potrzeb i problemów; 

- weryfikację w kwestii spójności wypracowanych celów w odniesieniu do dokumentów 

strategicznych z poziomu lokalnego, regionalnego i krajowego; 

- system wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii wraz z zestawem służących 

temu wskaźników, procedur oraz określeniem podmiotów zaangażowanych w proces. 

Proces formułowania celów ogólnych, szczegółowych, wskaźników oraz przedsięwzięć 

został oparty na schemacie zależności przyczynowo skutkowych pomiędzy: problemami, 

ich przyczynami i negatywnymi następstwami, propozycjami rozwiązań (w tym w 

odniesieniu do grupy docelowej), celami i przedsięwzięciami oraz wskaźnikami pomiaru, 
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zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 - 

2020.  

Proces konstruowania celów obejmował etapy:  

1) analizy problemów i potrzeb mieszkańców obszaru,  

2) uwzględnienie zdiagnozowanych problemów i potrzeb w diagnozie obszaru i analizie 

SWOT,  

3) uzupełnienie diagnozy i SWOT po konsultacjach ze społecznością lokalną,  

4) sformułowanie celów ogólnych, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników 

produktu, rezultatu i oddziaływania. 

Tabela 1.Cele ogólne, cele szczegółowe i działania dla obszaru LGD „Brama Mazurskiej 

Krainy”wskazane w Strategii 

CEL OGÓLNY I 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 
i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, 
przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

C
E

L
E

 

S
Z

C
Z

E
G

Ó
Ł

O
W

E
 

I.1. 
Kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystycznych w ramach 
zintegrowanych, tematycznych pakietów z włączeniem aktywności społecznej 
mieszkańców 

I.2. 
Rozwój i wzrost konkurencyjności producentów zdrowej żywności, rozwój 
rynków zbytu i sieci współpracy w obszarze zdrowej żywności 

I.3. 
Wdrażanie technologii służących ochronie środowiska naturalnego 
izapobiegających zmianom klimatu 

I.4. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie 
kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych (w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych) 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a)wzmocnieniakapitałuspołecznego:wsparciedziałalnościświetlic,klubów,inicjaty
wspołecznych organizacji pozarządowych itp.,  
b)zachowania i ochronyśrodowiska oraz zapobiegania zmianom klimatycznym  
c)wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w turystyce  
d)rozwijanie partnerstw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw 
trójsektorowych oraz inicjatyw społecznego zaangażowania biznesu  
e)działań edukacyjnych, wymiany doświadczeń, w tym szkoleń wzmacniających 
potencjał organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej  
f)upowszechnianiaideiekonomiispołecznej,wtymintegracjispołecznejwokółideiwio
sek tematycznych,  
g)wspierania działań na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych 

B 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a) START–UP–
podejmowaniedziałalnościgospodarczej,zeszczególnymuwzględnieniemwsparci
a przedsiębiorczości osób z grup defaworyzowanych pod względem dostępu do 
rynku pracy.  
b) Rozwijanie działalności gospodarczej. 
c)Tworzenieirozwójinkubatorówprzetwórstwalokalnegotj.infrastrukturysłużącejprz
etwarzaniuproduktów rolnychwceluudostępnianiajejlokalnymproducentom. 
d)Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 
działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją 
źródeł dochodów (projekty towarzyszące zakresowi a i b),  
e)Upowszechnianieideiekonomiispołecznej(wioskitematyczne,spółdzielczośćsocj
alna,działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych)  
f)Szkolenia, doradztwo i działania animacyjne na rzecz rozwoju 



9 

 

przedsiębiorczości 

E 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a) 
Rewitalizacji,ochronyizabezpieczeniaobiektówzabytkowych,wpisanychdoewiden
cjizabytków,cennych kulturowo,  
b)Spójnego znakowaniadziedzictwa kulturowego,  
c)Zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. 

F 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a)Infrastruktury dziedzictwa kulturowego,  
b)Infrastruktury turystycznej,  
c)Infrastruktury rekreacyjnej. 

G 

Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i  
usług lokalnych,turystyki, rekreacji lub kultury. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a)Organizacji wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: 
atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych, 
b)Konkursów(dorocznych) nanajlepszyproduktlokalnywkategorii:pamiątka, 
produktturystyczny,produkt spożywczy, wydarzenie/impreza,  
b)Organizacji wydarzeń promujących produkty turystyczne, usługi i oferty wiosek 
tematycznych  
c)Publikacjiwydawnictw promocyjnych, mediów internetowych. 

CEL OGÓLNY 
II 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych 
miejsc pracy dla mieszkańców 

C
E

L
E

 

S
Z

C
Z

E
G

Ó
Ł

O
W

E
 

II.1. 
Tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych 
oraz inicjatyw gospodarczych w sektorze ekonomii społecznej 

II.2. 
Rozwój firm w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – 
mazurskiego 

II.3. Rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w obszarze przedsiębiorczości 

II.4. 
Rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach kulturowych, 
przyrodniczych oraz rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań sieciowych 
przedsiębiorstw 

D
z
ia

ła
n

ia
 

B 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a) START–UP–
podejmowaniedziałalnościgospodarczej,zeszczególnymuwzględnieniemwsparci
a przedsiębiorczości osób z grup defaworyzowanych pod względem dostępu do 
rynku pracy.  
b) Rozwijanie działalności gospodarczej. 
c)Tworzenieirozwójinkubatorówprzetwórstwalokalnegotj.infrastrukturysłużącejprz
etwarzaniuproduktów rolnychwceluudostępnianiajejlokalnymproducentom. 
d)Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 
działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją 
źródeł dochodów (projekty towarzyszące zakresowi a i b),  
e)Upowszechnianieideiekonomiispołecznej(wioskitematyczne,spółdzielczośćsocj
alna,działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych)  
f)Szkolenia, doradztwo i działania animacyjne na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości 

C 

Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym 
LSR,współpracujących w zakresieświadczenia usług turystycznych, krótkich 
łańcuchówżywnościowych, rynków zbytuproduktów i usług lokalnych. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a)Budowania sieci współpracy podmiotów branży turystycznej, 
b) Kreowanie nowych produktów turystycznych i budowanie marki Brama 
Mazurskiej Krainy  
c)Wspierania współpracy w obszarach zintegrowanych produktów turystycznych 
: szlakudziedzictwa kulturowego, sieci wiosek tematycznych, konsorcjum 
Mazurskie klimaty  
d)Wspólne przedsięwzięcia, wydarzenia promujące produkty sieciowe i pakiety 
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tematyczne  
e)BudowaniasieciwspółpracyPodmiotówwspółpracującychwzakresiekrótkichłańc
uchów 
żywnościowych,rynkówzbytuproduktówiusługlokalnych,wtymkreowaniawspólnejo
ferty sprzedażowej, stron / sklepów internetowych, portali, logistyki dostaw. 

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk 

CEL OGÓLNY 
III 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz 
współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

C
E

L
E

 

S
Z

C
Z

E
G

Ó
Ł

O
W

E
 

III.1. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia 
mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz 
potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich 

III.2. 
Rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii 
społecznej i grup nieformalnych mieszkańców w celu aktywizacji społecznej i 
społecznego zaangażowania biznesu 

III.3. 
Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w działaniach społecznych 
iprzedsiębiorczości społecznej w ramach inicjatyw tworzenia i rozwoju wiosek 
tematycznych 

D
z
ia

ła
n

ia
 A 

Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie 
kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych(w zakresie udziału społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, wzmacniania kapitału społecznego i innowacji społecznych). 

F 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. 
Wsparcie operacji w obszarach: 
a)Infrastruktury dziedzictwa kulturowego,  
b)Infrastruktury turystycznej,  
c)Infrastruktury rekreacyjnej. 

Źródło: . „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020” [A] 
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3. POWIĄZANIA PROJEKTU DOKUMENTU Z INNYMI 

DOKUMENTAMI ORAZ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA 

USTANOWIONE W TYCH DOKUMENTACH ORAZ SPOSÓB ICH 

UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE DOKUMENTU,POWIĄZANIE 

PROJEKTU DOKUMENTU Z DOKUMENTAMI NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

3.1. PowiązaniaprojektuStrategiizinnymidokumentamistrategicznym

iopracowanymi na szczeblulokalnym i regionalnym 

NapotrzebyPrognozyoddziaływania na środowisko 

przeprowadzonoanalizęzgodnościcelówStrategii zcelamiinnych 

dokumentówstrategicznychnaszczeblulokalnych i regionalnym – Tabela 2. 

Dokumentyzostałyprzeanalizowane pod zgodności z celami w zakresie ochrony środowiska 

izrównoważonego rozwoju. 
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Tabela 2. Analiza zgodności z dokumentami lokalnymi i regionalnymi. 

L.P. CEL WYZNACZONE W DOKUMENTACH RÓWNOLEGŁYCH LUB NADRZĘDNYCH  
CELE WYZNACZONE W PROJEKCIE 

STRATEGII 
ANALIZA 

ZGODNOŚĆ 

DOKUMENTY LOKALNE 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016 - 2026 

 Obszar społeczno – kulturalny: 
Cel strategiczny I: Ciągły wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Działdowo poprzez rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego 
Cele operacyjne:  
1.1.Rozwój działań w zakresie edukacji mieszkańców w związku z zmianą otoczenia gospodarczego 
1.2.Aktywizacja potencjału zawodowego mieszkańców wsi i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 
1.3. Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji w celu rozwoju kompetencji cyfrowych 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
1.4 Aktywizacja kulturalna i sportowa dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę oferty pozalekcyjnej i 
pozaszkolnej. 
1.5.Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia 
1.6.Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu  
1.7.Stały wzrost jakości usług administracyjnych i usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy  
Obszar środowiskowy: 
Cel strategiczny II:Harmonijny rozwój Gminy, zachowujący ład przestrzenny zgodnie z potrzebami 
mieszkańców i zasadami ochrony walorów środowiska naturalnego 
Cele operacyjne:  
2.1. Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodną i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
2.2. Dostosowanie gospodarki odpadami do stale rosnących potrzeb mieszkańców Gminy, 
sukcesywne działania na rzecz likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci 
2.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących 
ograniczeniu niskiej emisji 
2.4.Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, ochrona terenów cennych przyrodniczo 
szczególnie Natura 2000 
Obszar infrastrukturalny: 
Cel strategiczny III: Infrastruktura techniczna i dostępność komunikacyjna czynnikiem poprawy 
spójności społeczno-ekonomicznej w Gminie Działdowo 
Cele operacyjne:  
3.1. Rozbudowa sytemu wodociągów oraz kanalizacji na terenie Gminy 
3.2. Remont i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej, poprawa wewnętrznego układu 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 
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komunikacji 
3.3. Zwiększenie możliwości rozwoju transportu zbiorowego na terenie Gminy 
3.4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępności 
infrastruktury sieciowej 
Obszar gospodarczy 
Cel strategiczny IV: Rozwój potencjału gospodarczego Gminy Działdowo i poprawa sytuacji na 
lokalnym rynku pracy 
Cele operacyjne:  
4.1. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczość szczególnie sektora MŚP, 
Współpraca z instytucjami około biznesowymi w celu tworzenia „klimatu” dla biznesu 
4.2. Udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową dla potrzeb rozwoju przedsiębiorczości 
4.3. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu gospodarstw ekologicznych, wspieranie 
rozwoju 
agroturystyki 
4.4. Promocja Gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów i turystów 
Obszar przestrzenny: 
Cel strategiczny V: Progospodarcza polityka przestrzenna Gminy Działdowo 
Cele operacyjne:  
5.1. Rozwój przestrzeni publicznej sprzyjającej aktywizacji lokalnych społeczności 
5.2. Kultywowanie, ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Działdowo 
5.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i kształtowanie krajobrazu w celu budowy marki 
Gminy Działdowo 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo 

 Cel główny: Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia 
mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między 
aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Cele ekonomiczne: Rozwój lokalnego rynku pracy – tworzenie warunków rozwojudrobnej 
wytwórczości, rozwój agroturystyki, restrukturyzacja rolnictwa, rozwój usług o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym. 
Cele społeczne: prawidłowe kształtowanie struktury przestrzennej jednostek osadniczych i terenów 
otwartych, decydujące o warunkach zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku mieszkańców. 
Tworzenie ofert lokalizacyjnych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą i usługową, tworzenie 
rezerw terenowych pod nową zabudowę z jednoczesnym rozwijaniem gospodarki wodno-ściekowej: 
budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. 
Celeprzyrodnicze: racjonalna gospodarka zasobami środowiska, a więc wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi, powietrzem, glebami i lasami. Jest to również ograniczanie zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł lokalnych, w tym ilości wytwarzanych odpadówi właściwego ich 
zagospodarowania zuwzględnieniem odzysku. 
Cele kulturowe: zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochronie zabytkowych obiektów 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 
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architektonicznych i układów urbanistycznych, eksponowaniu wartości kulturowych poprzez 
organizowanie szlaków turystycznych.Utrzymanietożsamościkulturowej. Utworzenie gminnego 
programu ochrony dóbr kultury. 
Cele przestrzenne: wprowadzanie ładu w zabudowie wsi, propagowaniu wzorców dobrej 
architektury nawiązujących do tradycji lokalnych, wprowadzaniu materiałów budowlanych 
harmonizujących zkrajobrazem, podnoszeniu estetyki pojedynczych zagród. 
Cel: Podnoszenie konkurencyjności, innowacyjności i atrakcyjnościgminy: 
 tworzenie warunków do rozwoju atrakcyjnych ofert turystycznych przy wykorzystaniu istniejącego 

potencjału, 
 podniesienie standardu i atrakcyjności zainwestowania turystycznego, 
 przystosowanie rolnictwa do funkcjonowania w standardach międzynarodowych z 

wykorzystaniem predyspozycji regionalnych, 
 wykorzystanie potencjału zawartego w warunkach przyrodniczych dla produkcjizdrowej żywności, 
 aktywizacja terenów wiejskich przez tworzenie warunków dla rozwoju kierunkówalternatywnych 

dla rolnictwa – usług,drobnej wytwórczościi przechowalnictwa, 
 zwiększenie dostępności dousług dla ludności wiejskiej, 
 stosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku, 
 pozyskiwanie energii ze źródełodnawialnych. 
Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa państwa – zachowanie w zagospodarowaniu przestrzennym 
obszaruwarunków niezbędnych doprawidłowego funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym 
terenów i urządzeńspecjalnych oraz drożnego w warunkach specjalnych układu komunikacji 
drogowej i kolejowej. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Działdowo na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2018 

 Cel nadrzędny: Poprawa poszczególnych elementów środowiska warunkiem zrównoważonego 
rozwoju Gminy Działdowo 
Cel strategiczny 1:Ochrona powietrza atmosferycznego  
Cel strategiczny 2:Ochrona wód 
Cel strategiczny 3:Ochrona powierzchni ziemi 
Cel strategiczny 4:Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
Cel strategiczny 5:Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
Cel strategiczny 6:Gospodarka odpadami 
Cel strategiczny 7:Ochrona zasobów przyrodniczych 
Cel strategiczny 8:Edukacja ekologiczna 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Gminy Iłowo – Osada  

 Dokument został wyznaczony na lata 2000 – 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów. Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Iłowo-
Osada na lata 2014-2025. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Iłowo – Osada na lata 2008 – 2015  
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 Dokument został wyznaczony na lata 2008 – 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowo - Osada 

 Cel główny: Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju obszaru zapewniającego poprawę życia 
mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi między 
aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Cele ekonomiczne: kształtowanie sfery ekonomicznej życia społeczności lokalnej, tworzenie 
mechanizmów stymulujących wszechstronny rozwój gospodarczy gminy i ośrodka gminnego 
zapewniające obniżenie bezrobocia, tym samym wzrost dobrobytu mieszkańców. 
Cele społeczne: prawidłowe kształtowanie struktury przestrzennej jednostek osadniczych i terenów 
otwartych, decydujące o warunkach zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku mieszkańców. 
Tworzenie ofert lokalizacyjnych pod różnego rodzaju działalność gospodarczą i usługową, tworzenie 
rezerw terenowych pod nową zabudowę z jednoczesnym rozwijaniem gospodarki wodno-ściekowej: 
budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz sieci dróg publicznych. 
Celeprzyrodnicze: racjonalna gospodarka zasobami środowiska, a więc wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi, powietrzem, glebami i lasami oraz ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze 
źródeł lokalnych. 
Cele kulturowe: utrzymanie tożsamości kulturowej,zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochronie 
zabytkowych obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych, eksponowaniu wartości 
kulturowych poprzez organizowanie szlaków turystycznych. 
Cele przestrzenne: wprowadzanie ładu w zabudowie wsi, propagowaniu wzorców dobrej 
architektury nawiązujących do tradycji lokalnych, wprowadzaniu materiałów budowlanych 
harmonizujących zkrajobrazem, podnoszeniu estetyki pojedynczych zagród. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Iłowo - Osada na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011  

 Dokument został wyznaczony na lata 2004 – 2011. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Płośnica do roku 2011  

 Dokument obowiązywał do roku 2011. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie 
przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płośnica na lata 2004 - 2006  

 Dokument obowiązywał do roku 2013. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie 
przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płośnica na lata 2008 - 2015 

 Dokument obowiązywał do roku 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie 
przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica 

 Studium nie wyznacza jednoznacznie celów w zakresie polityki przestrzennej, ochrony środowiska, 
sfery społecznej i technicznej. Dokument uwzględnia zasady ochrony środowiska przyrodniczego i 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  

Zgodność 
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jego zasobów, uzdrowisk, ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 
zasady rozwoju komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

Cel szczegółowy I.4.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020  

 Cel nadrzędny: Poprawa poszczególnych elementów środowiska warunkiem zrównoważonego 
rozwoju Gminy Płośnica 
Cel strategiczny 1:Ochrona powietrza atmosferycznego  
Cel strategiczny 2:Ochrona wód 
Cel strategiczny 3:Ochrona powierzchni ziemi 
Cel strategiczny 4:Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
Cel strategiczny 5:Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 
Cel strategiczny 6:Gospodarka odpadami 
Cel strategiczny 7:Ochrona zasobów przyrodniczych 
Cel strategiczny 8:Edukacja ekologiczna 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 - 2022  

 Obszar – infrastruktura techniczna: 
Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców 
gminy 
Cele operacyjne:  
1.1. Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy oraz 
podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
1.2. Rozbudowa infrastruktury okołodrogowej i kolejowej 
1.3. Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
1.4 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w produkcji energii w gminie 
1.5. Rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego 
1.6. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym 
Obszar – turystyka: 
Cel strategiczny II:Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i kultury w gminie oraz 
zabezpieczenie trwałości dziedzictwa kulturowego  
Cele operacyjne:  
2.1. Rozwijanie i poprawa jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz infrastruktury służącej 
rozwojowi aktywnych form turystyki 
2.2. Wykorzystanie i ochrona zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem 
2.3. Aktywna promocja oferty turystycznej gminy, stworzenie planu promocji 
2.4. Promocja lokalnych produktów kulinarnych 
2.5. Zachowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody 
Obszar – rolnictwo:  
Cel strategiczny III: Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dochodów rolników w 
gminie 
Cele operacyjne:  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 
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3.1. Wspieranie działań prowadzących do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej 
3.2. Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej 
3.3. Rozwój gospodarstw ekologicznych 
3.4. Rozwój i promocja grup producenckich wśród mieszkańców gminy oraz rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych 
Obszar – przedsiębiorczość:  
Cel strategiczny IV: Przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy poprzez kreowanie przyjaznego 
klimatu dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczość 
Cele operacyjne:  
4.1. Wspieranie powstawania nowych oraz kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju już 
istniejących podmiotów gospodarczych w oparciu o lokalne zasoby 
4.2. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
4.3. Wsparcie tworzenia spółdzielni socjalnych oraz innych przedsiębiorstw społecznych 
Obszar – oświata i kultura: 
Cel strategiczny V: Poprawa jakości infrastruktury kulturalno-oświatowej oraz przedsięwzięcie 
działań 
sprzyjających rozwojowi kultury wśród mieszkańców 
Cele operacyjne:  
5.1. Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozwój obiektów dydaktycznych, kulturalnych oraz 
sportowo-rekreacyjnych 
5.2. Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu spędzania wolego czasu 
5.3. Wyrównanie szans kształcenia oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla dzieci i 
młodzieży 

Obszar – otwarte społeczeństwo i pomoc społeczna: 
Cel strategiczny VI: Wzrost aktywności społecznej 
Cele operacyjne:  
6.1. Tworzenie podstaw dla rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi 
6.2. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz 
wzmacniającego pozycję rodziny w społeczeństwie 
6.3. Działania na rzecz stworzenia i rozwoju zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji 
społecznej osób starszych i niepełnosprawnych 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nidzica 

 Cel nadrzędny: Dążenie do zrównoważenia rozwoju ekologicznego, przestrzennego, społecznego i 
ekonomicznego, gwarantującego harmonijny rozwój przestrzeni życiowej całej społeczności lokalnej, 
bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. 
Cel 1:Aktywizacja społeczno – ekonomiczna gminy ukierunkowana na skuteczne zmniejszenie 
bezrobocia;  
Cel 2:Poprawa warunków życia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania 
dysproporcji między poziomem życia w mieście i na wsi. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 



18 

 

Cel 3:Wzbogacenie elementów kultury tożsamości miasta Nidzicy i jego otoczenia dla poprawy 
jakości życia mieszkańców oraz rozwoju turystyki krajoznawczej 
Cel 4:Zapewnienie skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego gminy dla utrzymania wysokiego 
standardu turystyki i wypoczynku oraz zdrowych warunków zamieszkania 
Cel5:Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 

Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 

 Cel nadrzędny: Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy Nidzica poprzez poprawę 
stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
Cel długookresowy 1:Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz 
ograniczanie 
zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.  
Cel długookresowy 2:Przywrócenie dobrej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód 
podziemnych 

Cel długookresowy 3:Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu 

Cel długookresowy 4:Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 
Cel długookresowy 5:Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych 
Cel długookresowy 6:Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 
Cel długookresowy 7:Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy 
Nidzica poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska 
Cel długookresowy 8:Zmniejszenie zagrożenia emisją hałasu dla mieszkańców gminy przede 
wszystkim pochodzącą ze źródeł komunikacyjnych 
Cel długookresowy 9:Ochrona mieszkańców gminy Nidzica przed nadmiernym promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Cel długookresowy 10:Integracja problematyki środowiskowej z gminnymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny stanowić podstawę do podejmowania decyzji o 
lokalizacji nowych inwestycji 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica  

 Cel strategiczny 1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
Cel szczegółowy:Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii  
Cel strategiczny 2: Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej 
Cel szczegółowy:Poprawa efektywności energetycznej 
Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury technicznej 
Cel strategiczny 4: Inwestycjewsektor gospodarowania odpadami 
Cel szczegółowy:Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania 
odpadami w tym odpadami sanitarnymi  
Cel strategiczny 5: Kreowanieświadomegoi przyjaznegośrodowisku społeczeństwa 
Cel szczegółowy:Planowanie i promowanie gospodarki niskoemisyjnej  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  

Zgodność 

Plan Rozwoju Gminy Janowo na lata 2014 – 2020  
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Cel główny: Gmina Janowo miejscem do życia o unikatowym środowisku przyrodniczym, z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą i sferą usług dostosowaną do potrzeb jej mieszkańców i turystów..  
Cel strategiczny A:Mieszkańcy gminy Janowo są bardziej aktywni i potrafią w większym stopniu 
samodzielnie rozwiązywać problemy 
Cel strategiczny B:Wzrost przedsiębiorczości, zwłaszcza z zakresu usług 
Cel strategiczny C:Infrastruktura techniczna gminy dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy i 
turystów  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowo 

 Studium nie wyznacza jednoznacznie celów w zakresie polityki przestrzennej, ochrony środowiska, 
sfery społecznej i technicznej. Dokument uwzględnia zasady ochrony środowiska przyrodniczego i 
jego zasobów, uzdrowisk, ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 
zasady rozwoju komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janowo na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011  

 Dokument obowiązywał do roku 2011. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie 
przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Strategia Rozwoju Gminy Janowiec Kościelny  

 Cel główny 1: Stworzyć warunki na zagospodarowanie terenów przy trasie e-7 oraz poprawić środki 
komunikacji lokalnej na dojazdy i przejazdy w celu znalezienia pracy zarobkowej poza miejscem 
zamieszkania 
Cel główny 2:Dotrzeć do środków pomocowych, które umożliwiły by rozwój infrastruktury oraz 
spopularyzowanie wśród społeczeństwa potrzebę jej rozwoju. Współpraca z sąsiednimi gminami W 
celu rozwiązywania niektórych problemów wspólnie ponoszonymi kosztami 
Cel główny 3:Reorganizacja sieci szkół. Przeniesienie środków z utrzymania bazy materialnej na 
podniesienie jakości procesu dydaktycznego. 
Cel główny 4:Wprowadzenie określonych warunków, mających na celu objęcie opieką 
stomatologiczną mieszkańców gminy, głównie młodzieży szkolnej. 
Cel główny 5:Stworzyć skuteczny system komunikacji między potrzebującymi a ośrodkiem pomocy 
społecznej . Zapewnić osobom potrzebującym całodobowej opieki społecznej na terenie gminy na 
bazie istniejących obiektów 
Cel główny 6:Pomoc w tworzeniu grup producenckich w celu zmniejszenia nakładów propagowania 
specjalizacji oraz wyeliminowania żerujących na rolnictwie pośredników. Podniesienie rentowności 
gospodarstw poprzez sprzedaż półproduktów 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  

Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 
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Cel główny 7:Na bazie istniejących możliwości stworzenie programu który pomoże uatrakcyjnić 
Życie młodych ludzi na Wsi. 
Cel główny 8:Opracowanie gminnego produktu agroturystycznego. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Janowiec Kościelny  

 Okres programowania dokumentu to lata 2004 – 2013. Dokument stał się nieaktualny, w związku z 
czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny 

 Studium nie wyznacza jednoznacznie celów w zakresie polityki przestrzennej, ochrony środowiska, 
sfery społecznej i technicznej. Dokument uwzględnia zasady ochrony środowiska przyrodniczego i 
jego zasobów, uzdrowisk, ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 
zasady rozwoju komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011  

 Okres programowania dokumentu to lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011. Dokument 
stał się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Kościelny 

 W dokumencie wskazano działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 do powietrza tj.: 
− termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,  
− termomodernizacja budynków sektora mieszkaniowego,  
− zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,  
− ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,  
− zwiększeniu efektywności energetycznej działań,  
− zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 
 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007 – 2015  

 Dokument został wyznaczony na lata 2007 – 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów. Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy 
Kozłowo na lata 2016-2025. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  - 

Plan Odnowy Miejscowości Kozłowo na lata 2010 - 2017 

 

Kierunki rozwoju: 
1. Ekologia 
2. Gospodarka  
3. Kultura i Sport, Oświata 
4. Infrastruktura drogowa 
5. Przestrzeń i budownictwo 
6. Społeczność 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  

Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  

Zgodność 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo 
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 Dokument nie wyznacza celów własnych ale przytacza cele wskazane w dokumentach 
równorzędnych i wyższego szczebla. Dokument uwzględnia zasady ochrony środowiska 
przyrodniczego i jego zasobów, uzdrowisk, ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej, zasady rozwoju komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 
 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozłowo na lata 2005 – 2012 

 Okres programowania dokumentu to lata 2005 – 2012. Dokument stał się nieaktualny, w związku z 
czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytno na lata 2004 - 2006 z perspektywą 2007 - 2013 

 Dokument obowiązywał do roku 2013. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie 
przytoczono wskazanych w nim celów.  

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie.  

- 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno 

 Kierunki społeczno-gospodarcze: 
- zrównoważony rozwój gminy w oparciu o rozwój funkcji rolnej, turystycznej i usług oraz rozwój 

przedsiębiorczości; 
- rozwój aktywności gospodarczej przy wykorzystaniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Korpelach 

oraz lotniska w Szymanach; 
- rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego na bazie produktów wytwarzanych na obszarze gminy i 

terenów sąsiednich; 
- wykorzystanie terenów cennych przyrodniczo do rozwoju funkcji usług turystycznych; 
- poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do usług, 
- podniesienie standardu urządzeń infrastruktury społecznej oraz poprawę warunków 

mieszkaniowych. 

Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej: 
- rozbudowa istniejącego zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach 

przewidzianych pod zainwestowanie; 
- poprawa dostępności komunikacyjnej w celu zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów oraz 

polepszenia dostępności do usług mieszkańcom gminy.  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  

Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dźwierzuty na lata 2004 – 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2013 

 Okres programowania dokumentu to lata 2004 – 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2013. Dokument 
stał się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dźwierzuty na lata 2015 – 2020 

 Obszar interwencji I: Aktywizacja zawodowa 
Cel operacyjny 1:Poprawa sytuacji na rynku pracy  
 Obszar interwencji II: Wsparcie rodziny 
Cel operacyjny 2:Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy  
Obszar interwencji III: Edukacja dzieci i młodzieży 
Cel operacyjny 3:Lepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do wejścia w dorosłe, samodzielne życie  
Obszar interwencji IV: Wsparcie osób niesamodzielnych 

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 

Zgodność 
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Cel operacyjny 4: Zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorujących 
w życiu społecznym 
Obszar interwencji V:Aktywność i integracja społeczna 
Cel operacyjny 5: Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne 

Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty 

 

Cel główny: Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy służący poprawie jakości i warunków 
życia mieszkańców oraz ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy zachowaniu równowagi 
między aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Cel strategiczny 1: Wykorzystanie naturalnego potencjału rozwojowego Gminy Dźwierzuty. 
Pogodzenie ochrony walorów środowiska z racjonalnym rozwojem gospodarczym. 
Cel strategiczny 2: Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby 
rozwojowe (np. wody powierzchniowe, lasy, wszelkie formy rekreacji). 
Cel strategiczny 3: Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym agroturystyki przez mieszkańców 
obszarów wiejskich jako uzupełnienie rolnictwa, rybactwa. 
Cel strategiczny 4:Uznanie peryferyjnego położenia Gminy za walor pozwalający na rozwój 
określonych dziedzin życia. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2015  

 Okres programowania dokumentu to lata 2005 – 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015. Dokument 
stał się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Strategia Rozwoju Gminy Jedwabno 

 Okres programowania dokumentu to lata 2004 – 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2013. Dokument 
stał się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedwabno na lata 2008 - 2020 

 Dokument nie wyznacza celów własnych ale przytacza cele wskazane w dokumentach 
równorzędnych (Strategia Rozwoju Gminy, Strategią Integracji i Polityki Społecznej oraz Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i wyższego szczebla (Strategią 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Strategią Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego) i przedstawia zadanie inwestycyjne.  

Odniesienie do celów z wskazanych 
wyżej dokumentów znajduje się 
odpowiednio niniejszej tabeli. 

- 

Program Ochrony Środowiska Gminy Jedwabno na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010 

 Okres programowania dokumentu to lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010. 
Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Program Rozwoju Gminy Rozogi na lata 2016 - 2026 

 Cel główny : Rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Rozogi 
Cel strategiczny 1:Wzrost poziomu kapitału społecznego i kapitału ludzkiego.  
Cel strategiczny 2:Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności oraz wsparcie rolnictwa 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
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Cel strategiczny 3:Rozwój turystyki na terenie Gminy Rozogi 
Celstrategiczny 4:Rozwój edukacji, kultury i sportu 
Cel strategiczny 5:Wzrost integracji 

Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

 
 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rozogi na lata 2006 - 2015  

 Okres programowania dokumentu to lata 2006 - 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z 
czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Strategia Rozwoju Gminy Świętajno na lata 2008 - 2013  

 Okres programowania dokumentu to lata 2008 - 2013. Dokument stał się nieaktualny, w związku z 
czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno 

 Okres programowania dokumentu do roku 2006 z perspektywą na lata 2007 - 2013. Dokument stał 
się nieaktualny, w związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętajno  

 
Dokument nie wyznacza celów własnych ale przytacza cele wskazane w dokumentach wyższego 
szczebla.  

Odniesienie do dokumentów wyższego 
szczebla przedstawione jest w niniejszej 
tabeli. 

- 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wielbark na lata 2014 - 2020 

 Cel główny : Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu i jakości życia, ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz równego dostępu do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 
Cel strategiczny I:Zintegrowana polityka społeczna.  
Cel strategiczny II:Skuteczny system opieki nad rodziną 
Cel strategiczny III:Promocja zdrowego trybu życia, profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
uzależnień 
Celstrategiczny IV:Integracja społeczna i zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielbark 

 Celempolitykiprzestrzennejgminyjestłagodzenieistniejącychipotencjalnych 
konfliktówpomiędzyposzczególnymifunkcjamiprzestrzeniorazpomiędzycelamii zasadami rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy, poprzez:  
- racjonalnąalokacjęobszarówfunkcjonalnychstosowniedopotrzebwynikającychz zamierzeń Strategii 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4. 
 

Zgodność 



24 

 

rozwoju gminy  
- optymalizację kierunków rozwoju infrastruktury  
- wprowadzanieodpowiednichzasadgospodarowanianaobszarachprzenikającychsięi konfliktowych 

funkcji  
- wprowadzanie standardów kształtowania lokalnego ładu przestrzennego 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wielbark na lata 2005 -2011 

 Okres programowania dokumentu to lata 2005 - 2011 Dokument stał się nieaktualny, w związku z 
czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

DOKUMENTY REGIONALNE 

Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Działdowskiego  

 Dokument został wyznaczony na lata 2000 – 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Strategia Ekoenergetyczna Powiatu Działdowskiego na lata 2004 – 2015 

 Dokument został wyznaczony na lata 2004 – 2015. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2021  

 Priorytet środowiskowy: ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
Cel ekologiczny: ochrona przyrody i krajobrazu 
Cel strategiczny I: Utrzymanie wysokich walorów krajobrazowych. 
Cel strategiczny II: Zachowanie wysokiej różnorodności biologicznej, jej ochrona oraz 
zrównoważone wykorzystywanie. 
Cel ekologiczny: ochrona i zrównoważony rozwój lasów  
 Cel strategiczny III: Rozwijanie trwale równoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  
Cel ekologiczny: ochrona powierzchni ziemi 
Cel strategiczny IV: Wysoka jakość gleby.  
Cel strategiczny V: Racjonalne użytkowanie powierzchni ziemi. 
Cel ekologiczny: ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych 
Cel strategiczny VI: Eksploatacja kopalin i wód podziemnych zgodna z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 
Cel ekologiczny: biotechnologie i organizmy genetycznie zmodyfikowane 
Cel strategiczny VII: Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego województwa 
Priorytet środowiskowy: zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 
Cel ekologiczny: materiałochłonność, wodochłonność, i odpadowość produkcji 
Cel strategiczny VIII: Racjonalne użytkowanie wody, materiałów i energii. 
Cel ekologiczny: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
Cel strategiczny IX: Wzrost udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych. 
Cel ekologiczny: kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy 
Cel strategiczny X: Dobry stan zasobów wodnych. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 

Zgodność 
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Cel strategiczny XI: Sprawny system ochrony przeciwpowodziowej. 
Priorytet środowiskowy: środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego 
Cel ekologiczny: relacja środowisko - zdrowie 
Cel strategiczny XII: Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia. 
Cel ekologiczny: jakość wód 
Cel strategiczny XIII: Dobry stan wód. 
Cel ekologiczny: zanieczyszczenie powietrza 
Cel strategiczny XIV: Czyste powietrze. 
Cel ekologiczny: gospodarka odpadami 
Cel strategiczny XV: Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady. 
Cel ekologiczny: zagrożenia wynikające z awarii przemysłowych i stosowania chemikaliów, w tym 
substancji niszczących warstwę ozonową 
Cel strategiczny XVI: Sprawny system ochrony środowiska przed poważnymi awariami. 
Cel ekologiczny: jakość wód 
Cel strategiczny XVII: Sprawny system pełnej kontroli dystrybucji, składowania i stosowania 
substancji i preparatów chemicznych dla osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa zdrowia ludzi i 
środowiska. 
Cel ekologiczny: oddziaływanie hałasu 
Cel strategiczny XVIII: . Dobry klimat akustyczny. 
cel ekologiczny: oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Cel strategiczny XIX: Poziomy pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych. 
Priorytet środowiskowy: ochrona klimatu 
Cel strategiczny XX: Zapewnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Cel strategiczny XXI: wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową. 
Priorytet środowiskowy: edukacja ekologiczna 
Cel strategiczny XXII: Wysoka świadomość ekologiczna. 
Cel strategiczny XXIII: Skuteczna edukacja ekologiczna. 
Priorytet środowiskowy: monitoring środowiska 
Cel strategiczny XXIV: Dobrze funkcjonujący (pełny) monitoring środowiska. 

Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Nidzickiego 

 

Wizja: atrakcyjna oferta turystyczna 
Cel: Modernizacja infrastruktury związanej z turystyką 
Cel: Podnoszenie umiejętności i profesjonalizmu  
Cel: Trwała integracja i partnerstwo 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Powiatu Nidzickiego 
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 Cel strategiczny A: ucząca się społeczność 
Program 1: praktyczna edukacja 
Program 2: edukacjaekologiczna 
Program 3: edukacja- wspólna sprawa 
Program 4: edukacja ekonomiczna 
Cel strategiczny B: konkurencyjna gospodarka rolna i atrakcyjna wieś 
Program 1: aktywna wieś 
Program 2: konkurencyjne rolnictwo 
Program 3: wiejska alternatywa 
Cel strategiczny C: rozwinięta przedsiębiorczość 
Program 1: informacja i współpraca 
Program 2: frontem do przedsiębiorcy 
Program 3 : informacja i współpraca 
Cel strategiczny D: kompleksowa obsługa turysty 
Program 1. Profesjonalny gospodarz 
Program 2. Nidzica wita 
Cel strategiczny E: wspieranie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych 
marginalizacją 
Program1. Społeczeństwo obywatelskie 
Program 2. Integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
Program3.Zakład aktywizacji zawodowej 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

 
 
 
 
 

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata2010 – 2013 perspektywą na lata 2014 – 2017  

 Priorytet środowiskowy: ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
Cel ekologiczny: Ochrona przyrody i krajobrazu 
Cel ekologiczny: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Cel ekologiczny: Ochrona powierzchni ziemi 
Cel ekologiczny: Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych 
Priorytet środowiskowy: zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 
Cel ekologiczny: Materiałochłonność, wodochłonność i odpadowość produkcji 
Cel ekologiczny: Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii 
Cel ekologiczny: Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy 
Priorytet środowiskowy: środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego 
Cel ekologiczny: Relacja środowisko zdrowie 
Cel ekologiczny: Jakość wód 
Cel ekologiczny: Zanieczyszczenie powietrza 
Cel ekologiczny: Gospodarka odpadami 
Cel ekologiczny: Zagrożenia wynikające z poważnych awarii i stosowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  

 

Zgodność 
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Cel ekologiczny: Oddziaływanie hałasu 
Cel ekologiczny: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Priorytet środowiskowy: ochrona klimatu i zapobieganie niszczeniu ozonu stratosferycznego 
Priorytet środowiskowy: edukacja ekologiczna 
Priorytet środowiskowy: monitoring środowiska 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Szczycieńskiego na lata 2004 – 2013  

 Dokument został wyznaczony na lata 2004 – 2013. Dokument stał się nieaktualny, w związku z czym 
nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Szczycieńskiego 

 Cel pierwszy : Powiat Szczycieński jednym z liderów gospodarczych Warmii i Mazur,  
Cele operacyjne:  
1.1.Opracowanie i wdrażanie polityki rozwoju gospodarczego Powiatu  
1.2.Rozwój instytucjonalny i kapitałowy firm wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa  
1.3.Aktywna promocja na rzecz inwestowania w tym na terenie Warmińsko- 
Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. /Korpele, Szymany/ 
1.4. Opracowanie i wdrożenie programu stosowania preferencji podatkowych i administracyjnych dla 
nowych podmiotów gospodarczych  
1.5.Poprawa stanu głównych lokalnych dróg kołowych 
Cel drugi : Powiat Szczycieński ośrodkiem kultury, edukacji i sportu 
Cele operacyjne:  
2.1.Umocnienie miasta Szczytna i miejscowości- siedzib gmin Powiatu Szczycieńskiego jako 
ośrodków upowszechniania kultury i edukacji dzieci i dorosłych  
2.2Przyjazna i nowoczesna szkoła kształcąca na potrzeby rynku pracy  
2.3. Wzmocnienie instytucji animacji kultury  
2.4.Rozwój kultury fizycznej 
Cel trzeci: Powiat Szczycieński rejonem optymalnych warunków życia mieszkańców  
Cele operacyjne:  
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miastach i na terenach wiejskich 
3.2. Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego 
3.3.Umacnianie i rozwój sieci placówek ochrony zdrowia 
3.4.Umacnianie sfery opieki i pomocy socjalnej 
3.5.Optymalizacja dostępności usług publicznych 
Cel czwarty: Powiat szczycieński rejonem nowoczesnego rolnictwa  
Cele operacyjne:  
4.1.Opracowanie strategii optymalnego wykorzystania potencjału rolniczego Powiatu 
4.2.Wdrożenie praktycznej formy kształcenia rolników na rzecz rolnictwa ekologicznego 
4.3.Opracowanie planu zalesiania nieuŜytków i zatrudnienia w związku z tym bezrobotnych 
4.4. Przygotowanie rolników do absorpcji środków pomocowych i dopłat  
Cel piąty: Powiat szczycieński rejonem rozwiniętej gospodarki turystycznej  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

 
 
 
 
 

Zgodność 
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Cele operacyjne:  
5.1. Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki na terenie Powiatu 
5.2. Ochrona atrakcji turystycznych/przyrodniczych i kultury/ 
5.3. Ofensywna promocja walorów turystycznych Powiatu 
5.4. Opracowanie programu aktywizacji szlaków wodnych /kajakowych/ i rowerowych 
5.5.Przygotowanie społeczeństwa do roli zapraszających 
5.6. Koncentracja wolnych środków budżetowych na sferę turystyki 
Cel szósty : Powiat Szczycieński chroni bogactwa środowiska przyrodniczego, dóbr 
dziedzictwa kulturowego i kultywuje tradycje regionu 
Cele operacyjne:  
6.1 Wzbogacanie walorów środowiska 
6.2.Ochrona zasobów wód 
6.3.Ochrona powierzchni ziemi 
6.4.Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 
6.5.Wykorzystanie gospodarcze kopalin 
6.6.Ochrona spuścizny historycznej i dóbr kultury 
6.7Rewitalizacja zabudowy miast i wsi restauracja zabytków 
6.8.Program wspierania tradycyjnego rzemiosła opartego na surowcach lokalnych 

Strategia Rozwoju Ziemii Szczycieńskiej 

 

Cel główny : Wzrost znaczenia gmin powiatu szczycieńskiego w województwie warmińsko-
mazurskim w wymiarze: ludnościowym, akademickim, 
trzechinteligentnychspecjalizacjiWarmiiiMazur:„ekonomiiwody”,„żywności wysokiej jakości”, 
„drewna i meblarstwa”. 
Cel strategiczny 1:Wzrostpoziomukapitałuspołecznegoikapitałuludzkiego  
Cel strategiczny 2:Wzrost konkurencyjności 
Cel strategiczny 3:Wzrost innowacyjności 
Cel strategiczny 4:Wzrost integracji  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017  

 Cel strategiczny:„Dobry stan środowiska naturalnego umożliwiający zrównoważony rozwój 
powiatu szczycieńskiego.” 
Cel główny I. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych.  
Cel szczegółowy 1. Skuteczna ochrona środowiska naturalnego 
Cel szczegółowy 2. Zachowanie istniejącego świat roślin i zwierząt 
Cel szczegółowy 3. Zachowanie wysokich walorów krajobrazowych 
Cel szczegółowy 4. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych 
Cel główny II: Poprawa jakości środowiska.  
Cel szczegółowy 1. Ochrona jakości wód 
Cel szczegółowy 2. Ochrona powierzchni ziemi 
Cel szczegółowy 3. Czyste powietrze 
Cel szczegółowy 4. Bioróżnorodność 
Cel główny III: Edukacja ekologiczna.  
Cel szczegółowy 1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 

Zgodność 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 

 Cele RPO WiM 2014 - 2020 
A. W zakresie rozwoju technologicznego i innowacji: 
− Dostosowanie infrastruktury badań i rozwoju do potrzeb przedsiębiorstw w regionie oraz wzrost 
innowacyjności firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. 
B. W zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw: 
− Wzrost ilości i przeżywalności przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim. 
− Unowocześnienie przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim oraz podniesienie ich 
konkurencyjności dzięki rozwojowi nowych modeli biznesowych. 
C. W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, rozwoju energii odnawialnej i 

efektywności energetycznej: 
− Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu. 
− Ograniczenie strat i zużycia energii w przedsiębiorstwach orz wzrost efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 
− Zwiększenie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. 
− Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach województwa i ich obszarach 
funkcjonalnych. 
D. W zakresie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności komunikacyjnej 

regionu: 
− Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
stworzenie realnej i konkurencyjnej alternatywy wobec ruchu kołowego i poprawa standardów 
regionalnych przewozów pasażerskich. 
E. W zakresie zwiększenie zatrudnienia: 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 
 

Zgodność 
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− Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych 
zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, 
niskowykwalifikowanych oraz kobiet). 
− Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku. 
− Wzrost liczby wejść i powrotów na rynek pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze. 
− Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. 
− Zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. 
− Niwelowanie skutków negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania outplacementowe. 
F. aktywizacja społeczno-zawodowa 
− Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę 
i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej 
− Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
− Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 

 

Cel główny: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. 
Cel strategiczny 1: wzrost konkurencyjności gospodarki 
Cel strategiczny 2:wzrost aktywności społecznej 
Cel strategiczny 3: wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych 
Cel strategiczny 4: nowoczesna infrastruktura rozwoju 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  

Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2020 

 

Cel główny: Wzrost konkurencyjności obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie atrakcyjności 
turystycznej, warunków dla prowadzenia biznesu oraz wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i 
warunków życia 
Cel strategiczny 1: wysoki poziom edukacji i partycypacji społecznej 
Cel strategiczny 2:konkurencyjna gospodarka 
Cel strategiczny 3: spójność komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna 
Cel strategiczny 4: wysokiej jakości środowisko przyrodnicze 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  

Zgodność 
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Cel szczegółowy III.3. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 Cel główny polityki przestrzennej: Zrównoważony rozwój przestrzenny województwa, realizowany 
poprzez wykorzystanie cech i zasobów 
przestrzeniregionu,dlazwiększeniajegospójnościwwymiarzeprzestrzennym,społecznym i 
gospodarczym, z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz zachowania wysokich walorów 
środowiska i krajobrazu. 
Cele szczegółowe polityki przestrzennej: 
1)Dążenie w gospodarowaniu przestrzenią do uporządkowania i harmonii pomiędzy różnymi 
elementami ifunkcjamitejprzestrzenidlaochronyładuprzestrzennego,jakoniezbędnegowyznacznika 
równoważenia rozwoju.  
2)Podwyższeniekonkurencyjnościregionu,wszczególnościpoprzezpodnoszenieinnowacyjności i 
atrakcyjności jego głównych ośrodków miejskich.  
3)Poprawajakościwewnętrznejregionupoprzezpromowanieintegracjifunkcjonalnejitworzenie 
warunkówdlawielofunkcyjnegorozwojuobszarówwiejskich,zwykorzystaniempotencjałów 
wewnętrznych.  
4)Poprawa dostępności terytorialnej regionu w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych poprzez 
rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej.  
5)Zachowanieiodtwarzaniewysokiejjakościstrukturprzyrodniczo-kulturowychikrajobrazowych regionu 
orazzrównoważonekorzystaniezzasobówśrodowiska,stanowiąceistotnyelementpolityki rozwoju 
województwa.  
6)Zwiększenie odporności przestrzeni województwa na zagrożenie naturalne i antropogeniczne oraz 
utratę bezpieczeństwaenergetycznego,atakżeuwzględnieniewpolityceprzestrzennejregionupotrzeb 
obronnych państwa. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
 
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Rybactwa w Województwie Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 

 Cel strategiczny 1. Zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej. 
Cel szczegółowy 1.1. – Zrównoważona gospodarka rybacko-wędkarska w jeziorach, rzekach i 
Zalewie Wiślanym 
Cel szczegółowy 1.2. – Rozwój akwakultury 
Cel strategiczny 2. Ochrona ekosystemów wodnych oraz ich obrzeży. 
Cel szczegółowy 2.1. – Ochrona wód oraz ich obrzeży 
Cel szczegółowy 2.2. – Ochrona prawna zwierząt (problem nadmiernie rozwiniętej populacji 
kormorana czarnego) 
Cel strategiczny 3. Ochrona i zachowanie cennych i zagrożonych gatunków ryb. 
Cel szczegółowy 3.1. – Restytucja cennych i zagrożonych gatunków ryb. 
Cel szczegółowy 3.2. – Ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi ryb. 
Cel strategiczny 4.Wzrost konkurencyjności oraz potencjału sektora turystycznego i 

 
Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  
 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1.  
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  
Cel szczegółowy II.4.  
 
Cel ogólny III 

Zgodność 
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agroturystycznego. 
Cel szczegółowy 4.1. – Rozwój turystyki wędkarskiej i agroturystyki 
Cel szczegółowy 4.2. – Promocja walorów spożywczych ryb 
Cel strategiczny 5. Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez edukacje proekologiczną i rybacką. 
Cel szczegółowy 5.1. – Edukacja społeczna 
Cel szczegółowy 5.2. – Edukacja zawodowa 

Cel szczegółowy III.1.  
Cel szczegółowy III.2.  
Cel szczegółowy III.3. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 - 2016 

 Cele główne: 
Cel główny 1: utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB;  
Cel główny 2: zwiększenieudziałuodzysku,wtymwszczególnościodzyskuenergiizodpadów, zgodnego 
z wymogami ochrony środowiska;  
Cel główny 3: zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;  
Cel główny 4: wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;  
Cel główny 5: współpracazministremwłaściwymdosprawśrodowiskaprzyprowadzeniubazy danych o 
produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO);  
Cel główny 6: minimalizacjęilościwytwarzanychodpadówniebezpiecznychprzyjednoczesnym 
zwiększaniu ilości tych odpadów poddawanych procesom odzysku;  
Cel główny 7: 
rozwójsystemuzbieraniaodpadówniebezpiecznychzeźródełrozproszonych,zuwzględnieniemodpadówn
iebezpiecznychpochodzącychzestrumieniaodpadów komunalnych. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2015 - 2018 

 Cel główny: Ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego.  
Priorytet 1: Doskonalenie działań systemowych 
Priorytet 2: Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych 
Priorytet 3: Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel szczegółowy I.2.  
Cel szczegółowy I.3.  
Cel szczegółowy I.4.  

Zgodność 

Program rozwoju OZE Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku 

 Cele główne:  
Cel 1: Produkcja energii ogółem z OZE na poziomie 14 000 TJ, tj. około 18,4% przewidywanego 
zużycia energii w regionie; 
Cel 2: Produkcja energii elektrycznej na poziomie 1 700 GWh tj. około 49 % zużycia energii 
elektrycznej w województwie; 
Cel 3: Redukcja emisji CO2 z tytułu produkcji energii elektrycznej z OZE o 1 530 tyś. ton, przy 
założeniu, że 1 kWh energii elektrycznej 
wyprodukowanej z OZE redukuje emisję o 0,9 kg CO2; 
Cel 4: Obniżenie wskaźnika zużycia energii na 1 mln PKB w regionie z poziomu 1,94 TJ/mln PKB do 
poziomu 1,67TJ/mln PKB w roku 2020. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 

Program Ekoenergetyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005 - 2010 
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 Okres programowania dokumentu ustalono na lata 2005 – 2010. Dokument stał się nieaktualny, w 
związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Wojewódzki Program Zwiększania Lesistości na lata 2001 - 2010 

 Okres programowania dokumentu ustalono na lata 2005 – 2010. Dokument stał się nieaktualny, w 
związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 

Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej 
ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań 

krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych 
ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. 

 W dokumencie wskazuje się na działania kierunkowe dotyczące: 
 ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno – bytowej i 

technologicznej); 
 ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej); 
 ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw; 
 ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne; 
 ograniczenia w zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, 

itp.) 
 ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól; 
 poprawę system gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 edukację ekologiczną i reklamę; 
 właściwe planowanie przestrzenne w oparciu o studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje 
środowiskowe 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 

Program ochrony środowiska przed hałasem  
dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln 
pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

wskaźnikami LDWN i LN 

 Głównym celem „Programu…” jest zastosowanie działań naprawczych zmierzających do 
zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko oraz osiągnięcia 
standardów jakości środowiska w zakresie ochrony akustycznej na terenach zlokalizowanych poza 
aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, na których stwierdzono 
przekroczenia standardów jakości środowiska dot. hałasu drogowego tj. obniżenie poziomu hałasu, 
co najmniej do poziomu dopuszczalnego. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2.  
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 Cel główny: Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur.  
Priorytet 1: Rozwój regionalnych produktów turystycznych 
Priorytet 2: Skuteczna promocja produktów turystycznych 
Priorytet 3: Rozwój aktywności społecznej i kadr oraz branżowych struktur organizacyjnych 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.4.  

Zgodność 
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Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.2. III.3. 
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3.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

NapotrzebyPrognozyprzeprowadzonoanalizęzgodnościcelówStrategii zcelamiinnych 

dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym – 

Tabela 3. Dokumentyzostałyprzeanalizowane pod zgodności z celami w zakresie ochrony 

środowiska izrównoważonegorozwoju. 

Z punktu widzenia projektowanej Strategii istotne dlaobszaru LGD są następujące cele 

ochrony środowiska: 

 ochrona środowiska przyrodniczego (w tym bioróżnorodności), jako głównego 

waloru obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, decydującego o jego atrakcyjności w 

różnych aspektach funkcjonowania, 

 ochrona krajobrazu, jako elementu dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur i 

drugiego obok środowiska przyrodniczego - elementu decydującego o jego 

wyjątkowości i atrakcyjności, 

 ochrona wód (powierzchniowych i podziemnych), jako kluczowego elementu 

środowiska Kariny Wielkich Jezior Mazurskich – zagrożonego w związku z rosnącą 

urbanizacją oraz presją turystyczną i wypoczynkową, 

 ochrona przed hałasem, wynikająca ze stale wzrastającego ruchu komunikacji 

drogowej, jako głównego środka transportu, 

 ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, jako potencjalny problem obszaru 

LGD w strefach zurbanizowanych,  

 ochrona klimatu jako ograniczenie skutków wynikających ze zmian klimatycznych 

oraz prowadzenia rozwoju gospodarczego i ochrony zasobów środowiskapoprzez 

adaptację do zmian klimatycznych, 

 edukacja ekologiczna jako element niezbędnej świadomości ludzi dotycząca 

potrzeb w zakresie ochrony środowiska, dbania o wspólne dobro i zagrożeń 

wynikających z degradacji środowiska oraz zmian klimatycznych.  
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Tabela 3. Analiza zgodności z dokumentami międzynarodowymi, unijnymi i krajowymi. 

L.P. CEL STRATEGICZNY Z DOKUMENTÓW NADRZĘDNYCH 
CELE I DZIAŁANIA WYZNACZONE W 

STRATEGII 
ANALIZA 

ZGODNOŚĆ 

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE 

Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

 Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:  
1) Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  
2) Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  
3) Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3. I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 

Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej 

 Cel nadrzędny (globalny): Rozwój zrównoważony.  
1) Osiągnięcie celu poprzez realizację celów szczegółowych i działań głównie w aspektach tj.:  
2) Ograniczenie zmian klimatycznych oraz wzrostu zużycia  
3) Bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi  
4) Poprawa systemu transportowego oraz systemu zarządzania gruntami 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  

Zgodność 

Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 

 Cel główny: osiągnięcie w UE takiej zdolności adaptacji, by mogła ona stawić czoła skutkom zmian  
klimatu.  
Działania:  
1)Tworzenie trwałych podstaw wiedzy na temat oddziaływania i skutków zmian klimatu w UE,  
2)Włączenie adaptacji do kluczowych dziedzin politycznych UE,  
3)Stosowanie kombinacji instrumentów politycznych (instrumenty rynkowe, wytyczne, partnerstwa  
publiczno-prywatne) celem zapewnienia skutecznej realizacji procesu adaptacji,  
4)Nasilenie międzynarodowej współpracy w zakresie adaptacji. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  

Zgodność 

Strategia UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu (An EU Strategy on adaptation to climatechange) 

 Główne cele odnoszące się do państw członkowskich:  
1) Wspieranie krajów i miast w przygotowywaniu planów dostosowania się do zmian klimatu,  
2) Uwzględnienie odpowiednich działań w programach UE dotyczących sektorów gospodarki 

najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu, jak rolnictwo i rybołówstwo, oraz w projektach 
regionalnych, 

3) Wspieranie badań nad potencjalnymi skutkami zmian klimatu i rozwój europejskiej elektronicznej 
sieci informacji o dostosowywaniu się do zmian klimatycznych. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowyII.3.  

Zgodność 

VII Program działań na rzecz środowiska (7EAP) – priorytety polityki ochrony środowiska w UE do roku 2020 (projekt) 

 Cele główne:  
Cel 1: Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.  

Zgodność 
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Cel 2: Przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną  
Cel 3: Ochrona obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla 
zdrowia i dobrostanu  
Cel 4: Zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki OŚ i przeciwdziałania zmianom klimatu  
Cel 5: Lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki we wszystkich 
dziedzinach  
Cel 6: Wspieranie zrównoważonego charakteru miast UE 

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

 
Cele główne:  
Cel 1: Promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, 
Cel 2: Organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3. I.4.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowyII.4.  

Zgodność 

Nasze ubezpieczenie na życie – nasz kapitał naturalny - strategia różnorodności biologicznej UE do 2020 r. 

 Cel: Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 
r. oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w 
zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3. I.4.  

Zgodność 

DOKUMENTY KRAJOWE 

Strategia Rozwoju Kraju 2020  
wraz z Planem działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 

 

Cel nadrzędny: Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia 
ludności. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 Cel główny:Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 
Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

1. Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych. 

2. Priorytet 3: Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie. 

3. Priorytet 4: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 
4. Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 
5. Priorytet 6: Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3. I.4. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” 

 Cel główny: Poprawa jakości życia Polaków. 
Trzy obszary zadaniowe: 
Obszar 1: Konkurencyjność i innowacyjność (modernizacja), 
Obszar 2: Równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzja), 
Obszar 3: Efektywność i sprawność państwa. 

 

 

Strategia Innowacyjnosci I Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

 

Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  

Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.2. III.3.  

Zgodność 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

 Cel główny: rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób tak, aby mogły 
one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach 
życia.  
Cele szczegółowe:  
1.Wzrost zatrudnienia  
2.Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 
starszych  
4.Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  
5.Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej  
6.Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli 

 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.4..  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 

 Cel główny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno‐gospodarczym Polski.  
Cele szczegółowe:  
1.Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; 
2.Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne; 
3.Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; 
4.Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.4..  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020 

 Cel podstawowy: Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z 
uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 
nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne 
oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę.  
Główne cele:  
1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,  

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.2. I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
 

Zgodność 
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2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię,  
3. Poprawa stanu środowiska.. 

Strategia Sprawne Państwo 2011-2020 

 Cel główny: Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z 
obywatelami.  
Cele szczegółowe:  
1.Otwarty rząd;  
2.Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa; 
3.Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych;  
4.Dobre prawo; 
5.Efektywne świadczenie usług publicznych;  
6.Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura;  
7.Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030) 

 Cel główny: zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i  
efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego  
użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.  
Cele strategiczne: 
1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. 
2. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju  
efektywnych systemów przewozowych. 

Brak celów odnoszących się do rozwoju 
sektora transportu. 

Brak 
zgodności 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR) 

 

Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów  
rozwojowych dla osiągania celów rozwojowych kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie  
długookresowym. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1. I.2. I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.3. 

Zgodność 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012 - 2020 

 
Cel główny: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich 
zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. 
Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich; 
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej; 
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe; 
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; 
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.2. I.3.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.1. III.2. III.3. 

Zgodność 
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Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

 Cel główny: Wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa narodowego.  
Cele operacyjne:  
1.Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym 
i globalnym; 
2.Umocnienie zdolności państwa do obrony; 
3.Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego;  
4.Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa; 
5.Tworzenie warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Brak celów odnoszących się do systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 

Brak 
zgodności 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

 
Cel główny: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zwiększenia 
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.2. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowyIII.2. III.3. 

Zgodność 

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Brak sprecyzowanego celu głównego.  
Najważniejsze zagadnienia poruszane w PEP odnoszą się do szeroko rozumianej ochrony 
środowiska naturalnego. Działania dotyczą m.in.:ekologizacji strategii sektorowych, aktywizacji rynku 
na rzecz ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego, udziału społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska, rozwoju badań i postępu technicznego, odpowiedzialności za szkody w 
środowisku, aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym i ochronie zasobów naturalnych. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.2. I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.1. II.2. II.3. II.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowyIII.2.. 

Zgodność 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 

 Cel główny: Dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada 
postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, czyli po 
pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego 
użycia, recykling, inne metody odzysku(czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwienie, przy czym 
najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.2. I.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.3.  
 

Zgodność 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - AKPOŚK 2010 

 
Cel główny: Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie 
ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.3. 
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.3.  

Zgodność 

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 

 Uwzględniając aktualną politykę Rządu RP dotyczącą opracowywania dokumentówplanistycznych, 
na wniosek KZGW, decyzją MŚ zmieniono nazwę projektu dokumentuz Narodowej Strategii 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu. - 
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Gospodarki Wodnej 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) na PolitykęWodną Państwa do roku 2030 
(z uwzględnieniem etapu 2016). 

Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 

 Projekt „ Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)”został przygotowany 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie opracowaniapt. „Projekt Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015). 
Celem nadrzędnym PWP 2030 jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i 
zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w 
połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu 
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do 
wyrównywania dysproporcji regionalnych.  

Cele strategiczne:  
Cel strategiczny1: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów,  
Cel strategiczny2: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę,  
Cel strategiczny3: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 
gospodarki,  
Cel strategiczny4: Ograniczenie wystąpienia negatywnych sutków powodzi i susz,  
Cel strategiczny5:Reforma systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.3.I.4. 

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.3. 

Zgodność 

Polityka Energetyczna Polski do 2030r. 

 Brak jasno zdefiniowanego celu głównego.  
Podstawowe kierunki: 
 poprawa efektywności energetycznej, 
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowyI.3. 
 

Zgodność 

Polityka klimatyczna Polski  
Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020  

 
Celem strategicznym polityki klimatycznej jest włączenie się Polski do wysiłkówspołeczności 
międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażaniezasad zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii,zwiększania zasobów leśnych i 
glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji 
zagospodarowania odpadów, w sposóbzapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych 
korzyści gospodarczych,społecznych i politycznych. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.3.  

Zgodność 

Krajowy Plan Działańw zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2010 – 2020  
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 Plan określa krajowe cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w sektorach: 
transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. z uwzględnieniem 
wpływu innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii. Określa 
ponadto środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału 
OZE w wykorzystaniu energii finalnej. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  
Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.3.  

Zgodność 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

 Cel główny: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i  
społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.  
Cele szczegółowe:  
Cel szczegółowy1:Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska;  
Cel szczegółowy2:Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich;  
Cel szczegółowy3:Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu;  
Cel szczegółowy4:Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z 
uwzględnieniemzmian klimatu;  
Cel szczegółowy5:Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu;  
Cel szczegółowy6:Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.1.  

Cel ogólny II 
Cel szczegółowy II.2. II.3.  

Zgodność 

Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 

 
Cel główny:Zapewnienie zwiększenia lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050.. 

Brak celów odnoszących się do 
zwiększania lesistości 

Brak 
zgodności 

Program ochronyi zrównoważonego użytkowaniaróżnorodności biologicznej 
oraz Plan działań na lata 2014-2020 

 Stanowi kontynuację Krajowej Strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z Programem Działań na lata 2007-2013. 
Cel nadrzędny 
Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochronyz rozwojem społeczno-
gospodarczym kraju. 
Cele strategiczne i cele operacyjne: 
Cel strategiczny A:Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa 
związanychz włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej. 
Cel strategiczny B:Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz 
różnorodnościbiologicznej 
Cel strategiczny C:Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk 
Cel strategiczny D:Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi 
Cel strategiczny E:Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług 
Cel strategiczny F:Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych 
Cel strategiczny G:Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych 
Cel strategiczny H:Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy 
międzynarodowej 

Cel ogólny I 
Cel szczegółowy I.3.I.4.  
Cel ogólny III 
Cel szczegółowy III.2.  

Zgodność 

Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce 



43 

 

wraz z planem działań (na lata 2006 – 2013) 

 Okres programowania dokumentu ustalono na lata 2006 – 2013. Dokument stał się nieaktualny, w 
związku z czym nie przytoczono wskazanych w nim celów. 

Nie odniesiono się zapisów dokumentu 
z uwagi na jego przedawnienie. 

- 
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4. METODYKA SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014 – 2020”przygotowaąe przez Lokalną Grupę Działania „Brama 

Mazurskiej Krainy” przebiegało wieloetapowo i obejmowało kolejno:  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem strategicznym, 

zawierającą analizę zasobów i walorów środowiska oraz jakości środowiska; 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń dokumentu strategicznego na środowisko 

przyrodnicze, w tym na zdrowie ludzi; 

- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń 

dokumentu strategicznego w obszarach, w których zidentyfikowano znaczące 

negatywne oddziaływania; 

- opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu 

strategicznego. 

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii 

środowiskowych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego 

poszczególnych elementów sporządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat 

obszaru LGD tj. studium literatury, informacji pozostających w zasobach administracji 

rządowej i samorządowej, danych statystyki publicznej oraz państwowego monitoringu 

środowiska. Z uwagi na to, że na etapie sporządzania Prognozy nie są 

znaneszczegółydotyczącekonkretnychprzedsięwzięć, ocenie potencjalnych oddziaływań na 

środowisko poddano cele ogólne wraz celami szczegółowymi wskazane w projekcie 

Strategii. Szczegółową analizę wpływu ustaleń projektu Strategii na środowisko opracowano 

wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnej Strategia Rozwoju na lata 

2014 – 2020” uwzględnia zakres i stopień szczegółowości informacji uzgodniony z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismo znak: 

WOOŚ.411.13.2016.MT z dnia 22 stycznia 2016r. oraz Warmińsko – Mazurskim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie, pismo znak: 

ZNS.9082.2.14.2016.W z dnia 29 stycznia 2016r. 
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5. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA 

OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM 

5.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” położona jest w południowej części 

województwa warmińsko - mazurskiego. Obszar działania LGD obejmuje 13 gmin z 3 

powiatów tj. działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego, o łącznej powierzchni 3 273 km2. 

Podział administracyjny obszaru LGD przedstawia Tabela 4i Rysunek 1. 

Tabela 4.Położenie administracyjne obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. Nazwa gminy Powiat Powierzchnia [km
2
] 

1. Działdowo działdowski 272 

2. Iłowo-Osada działdowski 104 

3. Płośnica działdowski 163 

4. Nidzica nidzicki 379 

5. Janowo nidzicki 192 

6. Janowiec Kościelny nidzicki 136 

7. Kozłowo nidzicki 254 

8. Szczytno szczycieński 346 

9. Dźwierzuty szczycieński 263 

10. Jedwabno szczycieński 312 

11. Rozogi szczycieński 224 

12. Świętajno szczycieński 280 

13. Wielbark szczycieński 348 

RAZEM: 3 273 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama 

Mazurskiej Krainy”, Nidzica, 2015r. 

Pod względem fizyczno-geograficznym zgodnie z regionalizacją J. Kondrackiego [B] 

obszarLGD „Brama Mazurskiej Krainy” znajduje się w obrębie: 

- mezoregionu: Garb Lubawski (315.15) – gmina Nidzica (północne fragmenty 

terenu), gmina Kozłowo (północne fragmenty terenu), gmina Działdowo (północne 

fragmenty terenu), gmina Płośnica (północne fragmenty terenu); 

- mezoregionu: Równina Urszulewska (315.16) – gmina Płośnica (północno – 

zachodni fragment terenu), gmina Działdowo (północny fragment terenu). 

Mezoregiony Garb Lubawski i Równina Urszulewska leżą w obrębie makroregionu 

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1) – megaregion Niż Środkowoeuropejski (3). 

- mezoregionu: Wzniesienie Mławskie (318.63) – gmina Płośnica, gmina Działdowo, 

gmina Iłowo-Osada, gmina Jankowiec Kościelny, gmina Kozłowo, gmina Nidzica 

(południowa część); 

- mezoregionu: Równina Kurpiowska (318.65) – gmina Rozogi (południowa część), 

gmina Wielbark (południowa część), gmina Janowo (centralna część); 

Mezoregiony Równina Kurpiowska i Wzniesienie Mławskie leżą w obrębie makroregionu 

Nizina Północnomazowiecka (318.6)– megaregion Niż Środkowoeuropejski (3). 

- mezoregionu: Pojezierze Olszyńskie (842.81) – gmina Jedwabno, gmina Dźwierzuty 

– północne fragmenty terenów. 
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- mezoregionu: Pojezierze Mrągowskie (842.82) – gmina Dźwierzuty, gmina 

Świętajno (północna część), gmina Sczytno (północna część); 

- mezoregionu: Równina Mazurska (842.87) – gmina Świętajno, gmina Rozogi 

(północna część), gmina Szczytno (południowa część), gmina Wielbark (północna 

część), gmina Jedwabno (południowa część), gmina Nidzica (północna część), gmina 

Janowo (północna część); 

Mezoregiony Równina Mazurska, Pojezierze Mrągowskie i Pojezierze Olsztyńskie leżą w 

obrębie makroregionu Pojezierze Mazurskie (842.8) – megaregion Niż Wschodnioeuropejski 

(8). 

Położenie obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” względem regionów fizyczno-

geograficznych przedstawia Rysunek 2. 

Rysunek 1.Podział administracyjny obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 
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Rysunek 2.Położenie obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” względem regionów fizyczno-

geograficznych 

 

5.2. Zagospodarowanie i sposób użytkowania terenu 

Kształtowanie przestrzeni realizowane jest w oparciu o Studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2]. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są 

decyzje o warunkach zabudowy, a w przypadku inwestycji celu publicznego – decyzje o 

lokalizacji inwestycje celu publicznego.  

Na obszarze LGD występują tereny zabudowane, przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową, przemysłową jak również niezabudowane, w tym tereny 

użytkowane rolniczo, tereny leśne, tereny wód powierzchniowych, jak również tereny 

przeznaczone na infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Sposób zagospodarowania i 

użytkowania terenu dla każdej z powyższych funkcji wynika z obowiązujących dokumentów 

planistycznych podjętych uchwałą na szczeblu gminnym. 

Struktura użytkowania terenu na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” została 

przestawiona na załączniku graficznym 3. 
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5.3. Warunki klimatyczne 

Pod względem klimatycznym obszar LGD Brama Mazurskiej Krainy znajduje się w 

obrębie 2 regionów, w dzielnicy mazurskiej i dzielnicy środkowej (bydgoskiej). Krainy te 

charakteryzują się nieco różniącymi się warunkami klimatycznymi. Średnia 

rocznatemperatura wynosi ok. 7 oC.Najwyżsześredniemaksimawystępujązwyklew lipcu, 

którego średnia miesięczna temperatura wynosi ok. 17 oC . Najzimniejszym jest styczeń ze 

średnią temperaturą ok.- 4 
oC.ObszarcałychMazurtostrefastałegościeraniasięmaspowietrzaatlantyckiego i 

kontynentalnego. W ostatnich 5-10 latach obserwowany jest także wzrost ilości dni 

(zwłaszczawiosnąiwczesnymlatem),znapływempowietrzazwrotnikowego.Stądteż,w 

zależności od dominacji jednej z nich pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłei 

deszczowe zimy lub gorące i suche lata, na przemian z chłodnymi i wilgotnymi.Średnia 

roczna suma opadów wynosi 450-630 mm.Długość okresu wegetacyjnego to około 200 dni 

[C] [D] [E]. 

5.4. Budowa geologiczna, ukształtowanie terenu i gleby 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zlokalizowanyjestwobrębie jednostek 

strukturalnych takich jak Niecka Brzeźna oraz Platforma Wschodnioeuropejska – 

jednostkawtórnatoWzniesienieMazursko–Suwalskie.W/wjednostkizbudowanesą przede 

wszystkim z utworów kredy oraz utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wśród 

utworów trzeciorzędowych występują utwory oligoceńskie - piaski drobnoziarniste, mułki i iły, 

utworymioceńskie-iłyimułkizwkładkamipiaskówipiaskowcówz domieszkami pyłu węglowego 

oraz osady plioceńskie stanowią powierzchnię podczwartorzędową. Utwory czwartorzędowe 

stanowią utwory plejstoceńskie pochodzenia lodowcowego (piaski, żwiry, pospółki, piaski 

gliniaste, glinyoraz utwory holoceńskie – utwory rzeczne i bagienne.  

Pokrywę glebową tworzą przede wszystkim gleby brunatnoziemne oraz 

bielicoziemne. Do gleb brunatnoziemnych, korzystnych pod względem żyzności zalicza się 

gleby brunatne i płowe. Do znaczniej mniej żyznych gleb bielicoziemnych należą gleby 

rdzawe i bielicowe. Na zdecydowanie mniejszych powierzchniach przede wszystkim w 

obniżeniach terenu, w sąsiedztwie małych cieków, czy też w dolinie rzek: Wkry i Szkotówki, 

występują gleby semihydrogeniczne (czarne ziemie) i hydrogeniczne (gleby torfowe, torfowo 

– murszowe, torfowo – mułowe i murszaste) [C] [D] [E]. 

5.5. Złoża kopalin 

Na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” występują udokumentowane złoża 

surowców naturalnych, są to głównie kruszywa naturalne oraz pojedyncze złoża węgli 

brunatnych i torfu zgodnie z Tabelą nr 5.  
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Tabela 5.Złoża kopalin na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. Gmina z obszaru LGD Nazwa złoża Rodzaj kopalin 

1.  

Działdowo 

Kalbornia Kruszywa naturalne 

2.  Grzybiny I Kruszywa naturalne 

3.  Grzybiny II Kruszywa naturalne 

4.  Grzybiny III Kruszywa naturalne 

5.  Grzybiny VI Kruszywa naturalne 

6.  Łabiny Kruszywa naturalne 

7.  Łabiny 1 Kruszywa naturalne 

8.  Myślęta Kruszywa naturalne 

9.  Myślęta II Kruszywa naturalne 

10.  Niestoja Kruszywa naturalne 

11.  Filice Kruszywa naturalne 

12.  Filice II Kruszywa naturalne 

13.  Filice IV Kruszywa naturalne 

14.  Komorniki Kruszywa naturalne 

15.  Gnojenko Kruszywa naturalne 

16.  Gnojenko I Kruszywa naturalne 

17.  Gnojenko II Kruszywa naturalne 

18.  Gnojenko III-1 Kruszywa naturalne 

19.  Gnojno Kruszywa naturalne 

20.  Gnojno II Kruszywa naturalne 

21.  Gnojno – Petrykozy I Kruszywa naturalne 

22.  Rywociny Kruszywa naturalne 

23.  Rywociny I Kruszywa naturalne 

24.  Rywociny - Kłączewo Kruszywa naturalne 

25.  

Iłowo-Osada 

Dźwierznia Kruszywa naturalne 

26.  Dźwierznia II Kruszywa naturalne 

27.  Dźwierznia III Kruszywa naturalne 

28.  Dźwierznia IV Kruszywa naturalne 

29.  Białuty Kruszywa naturalne 

30.  Białuty 2 Kruszywa naturalne 

31.  Mławka Kruszywa naturalne 

32.  

Płośnica 

Niechłonin Kruszywa naturalne 

33.  Prioma Kruszywa naturalne 

34.  Gralewo Kruszywa naturalne 

35.  Gralewo II Kruszywa naturalne 

36.  Gralewo III Kruszywa naturalne 

37.  

Nidzica 

Bolejny Kruszywa naturalne 

38.  Orłowo Węgle brunatne 

39.  Wietrzychowo Kruszywa naturalne 

40.  Wietrzychowo I Kruszywa naturalne 

41.  Frąknowo Torfy 

42.  Załuski Kruszywa naturalne 

43.  Szerokopaś Kruszywa naturalne 

44.  Szerokopaś III Kruszywa naturalne 

45.  Szerokopaś IV Kruszywa naturalne 

46.  Nibork Drugi Torfy 

47.  Olszewo Kruszywa naturalne 

48.  Olszewko I Kruszywa naturalne 

49.  Piątki Kruszywa naturalne 

50.  Tatary Kruszywa naturalne 

51.  Waszulki II Kruszywa naturalne 

52.  Kanigowo II Kruszywa naturalne 

53.  Kanigowo III Kruszywa naturalne 

54.  Kanigowo IV Kruszywa naturalne 



50 

 

L.p. Gmina z obszaru LGD Nazwa złoża Rodzaj kopalin 

55.  Kanigowo VI Kruszywa naturalne 

56.  Kanigowo VII Kruszywa naturalne 

57.  Kanigowo VIII Kruszywa naturalne 

58.  Janowo - - 

59.  Janowiec Kościelny Jabłonowo Kruszywa naturalne 

60.  

Kozłowo 

Kozłowo Kruszywa naturalne 

61.  Kozłowo II Kruszywa naturalne 

62.  Szkotowo Kruszywa naturalne 

63.  Szkotowo I Kruszywa naturalne 

64.  Michałki Kruszywa naturalne 

65.  Januszkowo Kruszywa naturalne 

66.  Januszkowo I Kruszywa naturalne 

67.  Januszkowo II Kruszywa naturalne 

68.  Januszkowo III Kruszywa naturalne 

69.  Januszkowo IV Kruszywa naturalne 

70.  Januszkowo V Kruszywa naturalne 

71.  Januszkowo VI Kruszywa naturalne 

72.  Januszkowo B Kruszywa naturalne 

73.  

Szczytno 

Sędańsk Kredy 

74.  Lipowiec Kruszywa naturalne 

75.  Lipowiec I Kruszywa naturalne 

76.  Lipowiec II Kruszywa naturalne 

77.  

Dźwierzuty 

Nowe Kiejkuty Kruszywa naturalne 

78.  Miętkie Kruszywa naturalne 

79.  Jabłonka Kruszywa naturalne 

80.  Jabłonka II Kruszywa naturalne 

81.  Jabłonka III Kruszywa naturalne 

82.  Targowo Kruszywa naturalne 

83.  Targowo I Kruszywa naturalne 

84.  Targowo II Kruszywa naturalne 

85.  Targowo III Kruszywa naturalne 

86.  Targowo IV Kruszywa naturalne 

87.  Szczepankowo Kruszywa naturalne 

88.  Gisiel Kruszywa naturalne 

89.  Gisiel-Dymer Kruszywa naturalne 

90.  Gąsiorowo Kruszywa naturalne 

91.  Gąsiorowo II Kruszywa naturalne 

92.  Rasząg Kruszywa naturalne 

93.  
Jedwabno 

Szuć Kruszywa naturalne 

94.  Szuć I Kruszywa naturalne 

95.  

Rozogi 

Klon Kruszywa naturalne 

96.  Klon VII Kruszywa naturalne 

97.  Klon IX Kruszywa naturalne 

98.  Klon 3 Kruszywa naturalne 

99.  Występ Kruszywa naturalne 

100.  Świętajno Świętajno Kruszywa naturalne 

101.  

Wielbark 

Borki Wielbarskie Kruszywa naturalne 

102.  Borki Wielbarskie I Kruszywa naturalne 

103.  Zieleniec Kruszywa naturalne 
Źródło: Baza MIDAS,Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny,stan na luty 

2016r.[J] 
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5.6. Wody podziemne 

5.6.1. Jednolite części wód podziemnych 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” położony jest w granicach pięciuJednolitych 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) – zgodnie z podziałem na 161 JCWPd: 

 PLGW720020 o numerze 20 

 PLGW230033 o numerze 33 

 PLGW240040 o numerze 40 

 PLGW230019 o numerze 48 

 PLGW230050 o numerze 50 

Zasięg występowania JCWPd względem obszaru LGD przedstawia Rysunek 3. 

W Tabeli 6 przedstawiono charakterystykę stanu JCWPd nr 19 i JCWPd nr 20 wraz z 

celami środowiskowymi zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły, Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Jarftu. 
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Rysunek 3.Zasięg występowania JCWPd względem obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 
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Tabela 6.Charakterystyka i ocena stanu JCWPdna obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd) 

Lokalizacja 

Lokalizacja względem 
gmin należących do LGD 

Ocena stanu Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Wyznaczony cel 
środowiskowy oraz 
termin osiągnięcia 

Europejski kod 
JCWPd 

Nazwa 
JCWPd 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW ilościowego 
chemiczneg

o 

1.  PLGW720020 20 
Łyna i 

Węgorapy/ 
Świeża/Jarft 

Pregoła/ 
Świeża/ 

Jarft 
Warszawa 

Dźwierzuty, Jedwabno, 
Nidzica, Kozłowo 

dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i 

chemicznego 

2.  PLGW230033 33 Metuje Wisła Warszawa 
Dźwierzuty, Świętajno, 

Rozogi 
dobry dobry niezagrożona 

utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i 

chemicznego 

3.  PLGW240040 40 Wisła Wisła Gdańsk Działdowo, Płośnica dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i 

chemicznego 

4.  PLGW230048 48 
Środkowa 

Wisła 
Wisła Warszawa 

Działdowo, Płośnica, 
Nidzica, Kozłowo, 

Jankowiec Kościelny, 
Iłowo-Osada 

dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i 

chemicznego 

5.  PLGW230050 50 
Środkowa 

Wisła 
Wisła Warszawa 

Dźwierzuty, Świętajno, 
Rozogi, Szczytno, 

Jedwabno, Wielbark, 
Nidzica, Janowo, 

Jankowiec Kościelny, 
Iłowo-Osada 

dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i 

chemicznego 

Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu 

Tabela 7.Aktualna ocena stanu JCWPd na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd) 

Ocena stanu 
Ocena nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

Wyznaczony cel 
środowiskowy oraz termin 

osiągnięcia 
Europejski kod 

JCWPd 
Nazwa 
JCWPd 

ilościowego chemicznego 

1.  PLGW720020 20 dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 

2.  PLGW230033 33 dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 

3.  PLGW240040 40 dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 

4.  PLGW230048 48 dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 

5.  PLGW230050 50 dobry dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego 

Źródło: Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012” [H]
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Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Jarftustan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 20, 33, 40, 48 i 50 ocenia się 

jako dobry i nie zagrożony nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych dla wód 

podziemnych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Ocena stanu JCWPd przyjęta w Planachgospodarowania wodami dla dorzeczy w części 

dotyczącej stanu chemicznego pochodzi z „Raportu o stanie chemicznym i ilościowym 

jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW” 

z listopada 2008r. [F], a w części dotyczącej stanu ilościowego JCWPdz „Opracowania 

analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania 

programów działań i planów gospodarowania wodami” z maja 2007r. [G]. 

Zgodnie z aktualną oceną stanu dla JCWPd nr 20, 33, 40, 48 i 50podaną w „Raporcie o 

stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w 

podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012” [H] stan ilościowy i chemiczny wód 

podziemnych w obrębie JCWPd w dalszym ciągu ocenia się jako dobry. W związku z czym 

celem środowiskowym wynikającym z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej jest utrzymanie 

dobrego stanu wód. Aktualny stan wód podziemnych w ramach JCWPd przedstawiono w 

Tabeli nr 7. 

5.6.2. Główne zbiorniki wód podziemnych 

Na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” znajdują się trzyGłówne Zbiorniki Wód 

Podziemnych (GZWP) zgodnie z Tabelą nr8.Zasięg występowania GZWP względem 

obszaru LGD przedstawia Rysunek 4. 

Tabela 8.Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej 

Krainy” 

L.p. Nazwa GZWP 
Nr 

GZWP 
Typ 

ośrodka 
Typ 

zbiornika 
Lokalizacja względem gmin 

LGD 

1.  

Zbiornik 

międzymorenowy 

Olsztyn 

213 porowy 
udokumento

wany 

Dźwierzuty, Świątajno, Szczytno, 

Jedwabno 

2.  
Zbiornika 

Działdowo 
214 porowy 

nieudokumen

towany 

Nidzica, Janowiec Kościelny, 

Iłowo-Osada, Kozłowo, 

Działdowo, Płośnica 

3.  
Subniecka 

Warszawska 
215 porowy 

nieudokumen

towany 

Świątajno, Szczytno, Rozogi, 

Janowo, Janowiec Kościelny, 

Iłowo-Osada, Kozłowo, 

Działdowo, Płośnica, Nidzica, 

Jedwabno, Wielbark 

Źródło: Baza MIDAS, Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny,stan na luty 

2016r.[I][J]. 
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Rysunek 4.Zasięg występowania GZWP względem obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

 
 

5.7. Wody powierzchniowe 

Najważniejsze cieki wodne obszaru LGD to rzeka Łyna (źródło rzeki znajduje się na 

terenie gminy Nidzica), rzeka Wkra (płynie przez teren gmin: Kozłowo, Iłowo-Osada, 

Działdowo i Płośnica), rzeka Orzyc (płynie przez teren gmin: Janowiec Kościelny i Janowo), 

rzeka Omulew (źródło rzeki znajduje się na terenie gminy Nidzica, następnie płynie przez 

teren gmin: Jedwabno i Wielbark), rzeka Krutynia (płynie przez teren gminy Świętajno). 

Na obszarze LGD na terenie gmin: Dźwierzuty, Szczytno, Świętajno, Jedwabno i Nidzica 

występują licznie jeziora polodowcowe. Główne jeziora obszaru LGD to: Rańskie, Babięty 
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Wielkie, Sasek Wielki, Sasek Mały, Wałpusz, Łęsk, Marksoby, Sędańskie, Świętajno 

Narckiej, Bajnickie, Małszewnie, Dłużek, Omulew, Kownackie. 

5.7.1. Jednolite części wód powierzchniowych (rzeczne) 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” położony jest w granicach 51 Jednolitych 

Części Wód Powierzchniowych (JCWPrz). Zasięg występowania JCWPrz względem obszaru 

LGD przedstawia Rysunek 5. 

W Tabeli 9 przedstawiono charakterystykę stanu JCWPrz wraz z celami 

środowiskowymi zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planem gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planem gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Jarftu. 
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Rysunek 5.Zasięg występowania JCWPrz względem obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 
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Tabela 9.Charakterystyka i ocena stanu JCWP rzecznych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja 

Status 
Ocena 
stanu 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Wyznaczony cel 
środowiskowy /termin 

osiągnięcia celu 

Derogacje 
[symbol] 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 
Scalona 
część 
wód 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW 

1.  PLRW200018286569 Płośniczanka DW0304 
Dolna 
Wisła 

Wisła Gdańsk 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

2.  PLRW200024286573 
Wel od wypływu z jez. 

Grądy do Dopł. z 
Miłostajek 

DW0304 
Dolna 
Wisła 

Wisła Gdańsk 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

3.  PLRW20002528653 
Wel do wypływu z jez. 

Grądy 
DW0304 

Dolna 
Wisła 

Wisła Gdańsk 
silnie 

zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

4.  PLRW200018286572 Dopł. poniżej Cibórza DW0304 
Dolna 
Wisła 

Wisła Gdańsk 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

5.  PLRW200018286574 Dopł. z Miłostajek DW0304 
Dolna 
Wisła 

Wisła Gdańsk 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

6.  PLRW20001926839 
Wkra od połączenia ze 
Szkotówką do Mławki 

bez Mławki 
SW1602 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

7.  PLRW200017268332 Dopływ z Marszewnicy SW1602 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymaniedobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

8.  PLRW200017268334 Dopływ spod Osówki SW1602 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymaniedobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

9.  PLRW200017268489 Przylepnica SW1605 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

10.  PLRW2000232683312 Dopływ spod Rutkowic SW1603 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

11.  PLRW200023268321 Kanał Młyński SW1603 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 
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12.  PLRW200017268289 
Szkotówka od źródeł do 
Lipowskiej Strugi z jez. 

Kownackim 
SW1601 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

13.  PLRW20002426829 

Szkotówka od 
Lipowskiej Strugi do 

połączenia z Wkrą bez 
Wkry 

SW1601 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

14.  PLRW200017268312 Dopływ spod Petrykoz SW1602 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

15.  PLRW200017268432 
Mławka od źródeł do 

Krupionki z Krupionką 
SW1604 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ planowane 

inwestycje- dobry stan 
musi być osiągnięty 

najpóźniej do 2021 lub 
2027 roku 

4(7) - 1 

16.  PLRW20002426819 

Wkra od dopływu z 
Zagrzewa do połączenia 

ze Szkotówką bez 
Szkotówki 

SW1601 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

17.  PLRW2000172658149 
Orzyc od źródeł do 

Tamki z Tamką 
SW1221 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

18.  PLRW2000172658169 Dąbrówka SW1221 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

19.  PLRW2000192658599 
Orzyc od Tamki do 

Ulatówki 
SW1221 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

20.  PLRW200017268189 
Wkra od źródeł do 

dopływu z Zagrzewa 
SW1601 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

21.  PLRW70002558435 
Łyna do Dopływu z 

jeziora Jełguń 
(Jełguńskie) 

SW2011 
Łyny i 

Węgorapy 
Pregoła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

22.  PLRW2000252654169 
Omulew od źródeł do 

Czarnej Rzeki 
SW1212 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 
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23.  PLRW2000172658529 Struga Baranowska SW1221 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

24.  PLRW200017265829 
Dopływ z Jabłonowa z 

jez. Zawadzkim 
SW1221 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

25.  PLRW2000172658329 
Dopływ z bagna 

Retkowo 
SW1221 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

26.  PLRW2000172658349 Dopływ z bagna Sadek SW1221 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

27.  PLRW2000172658189 Borowianka SW1221 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

28.  PLRW2000172658172 Janówka SW1221 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

29.  PLRW7000255844859 
Kiermas do wypływu z 

jez. Kośno 
SW2016 

Łyny i 
Węgorapy 

Pregoła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

30.  PLRW2000252654279 
Sawica od źródeł do 
wypływu z jez. Sasek 

Mały 
SW1214 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

31.  PLRW2000182654189 
Rekownica z jez. 

Rekowe 
SW1214 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

32.  PLRW2000182654172 Dopływ spod Jedwabna SW1213 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

33.  PLRW2000202654299 

Omulew od Czarnej 
Rzeki do Sawicy z 

Sawicą od wypływu z 
jez. Sasek Mały 

SW1213 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

34.  PLRW2000172654174 Dopływ z Chwalibogów SW1213 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

35.  PLRW2000172654529 Przeździęcka Struga SW1215 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

36.  PLRW200019265499 
Omulew od Sawicy do 
ujścia z Płodownicą od 

dopł. spod Parciak 
SW1215 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

37.  PLRW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz SW1217 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

38.  PLRW2000172654292 Dopływ spod Szymanek SW1213 Środkowa Wisła Warszawa naturalna dobry niezagrożona utrzymanie dobrego stanu/ - 
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Wisła część wód bezterminowo 

39.  PLRW2000172654329 Czarka SW1215 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

40.  PLRW2000172654549 Lejkowska Struga SW1215 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

41.  PLRW200017265469 Trybówka SW1215 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) - 1 

42.  PLRW200017265269 
Rozoga od źródeł do 

Radostówki z 
Radostówką 

SW1210 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

43.  PLRW2000172651874 Kanał Chruściel SW1209 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

44.  PLRW2000172651872 Dopływ spod Dąbrowy SW1209 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

45.  PLRW2000192651899 
Szkwa od dopływu spod 

Lipniaka do ujścia 
SW1209 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

46.  PLRW2000172651852 
Szkwa do dopływu spod 
Lipniaka z jez. Świętajno 

Łąckie 
SW1208 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

47.  PLRW2000172651869 Kanał Spaliny SW1209 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 

48.  PLRW200017264869 
Turośl od Zimnej do 

Kanału Grzędy-Wejdo, z 
Kanałem Grzędy-Wejdo 

SW1313 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

49.  PLRW20002526434 

Nidka (Wigrynia) do 
wpływu do jez. Bełdany 
z jez. Nidzkie, Jaśkowo, 

Wiartel i dopływami 

SW1307 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe 
i planowane inwestycje- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) – 3 
4(7) – 1 

 

50.  PLRW200025264299 
Krutynia do wpływu do 

jez. Bełdany wraz z 
dopływami i jeziorami 

SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego 
stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 

2021 lub 2027 roku 

4(4) – 1 
 

51.  PLRW7000255844579 
Wadąg do wypływu z jez. 

Pisz 
SW2016 

Łyny i 
Węgorapy 

Pregoła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły niezagrożona 
osiągnięcie dobrego 

stanu/ 
bezterminowo 

- 
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Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Świeżej, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu. 

 

Derogacje [symbol]: 

4(4) – 1 – Derogacje czasowe (brak technicznych możliwości): Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości 

procesu inwestycyjnego 

4(4) – 2 – Derogacje czasowe (dysproporcjonalne koszty): Zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki, ochrona przed podtopieniem 

4(4) – 3 – Derogacje czasowe (warunki naturalne): 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej 

eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych 

oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń. 

4(7) – 1 – Nowe modyfikacje (przekształcenie charakterystyk fizycznych): Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - Projekt budowlany 

odbudowy wału rzeki Sajny w latach 2012-2013. 
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Tabela 10.Aktualna ocena stanu JCWP rzecznych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) 

Ocena stanu z 
PGW 

Aktualna ocena 
stanu na 

podstawie oceny 
WIOŚ za lata 2010-

2014 

Wyznaczony cel środowiskowy /termin 
osiągnięcia celu 

Derogacje 
[symbol] 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

1.  PLRW200018286569 Płośniczanka zły 
b.d. osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

2.  PLRW200024286573 
Wel od wypływu z jez. Grądy do 

Dopł. z Miłostajek 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

3.  PLRW20002528653 Wel do wypływu z jez. Grądy zły dobry 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

4.  PLRW200018286572 Dopł. poniżej Cibórza zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

5.  PLRW200018286574 Dopł. z Miłostajek zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

6.  PLRW20001926839 
Wkra od połączenia ze Szkotówką 

do Mławki bez Mławki 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(4) - 1 

7.  PLRW200017268332 Dopływ z Marszewnicy dobry b.o. utrzymaniedobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

8.  PLRW200017268334 Dopływ spod Osówki dobry b.o. utrzymaniedobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

9.  PLRW200017268489 Przylepnica zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 
lub 2027 roku 

4(4) - 1 

10.  PLRW2000232683312 Dopływ spod Rutkowic zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

11.  PLRW200023268321 Kanał Młyński zły zły 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

12.  PLRW200017268289 
Szkotówka od źródeł do Lipowskiej 

Strugi z jez. Kownackim 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(4) - 1 

13.  PLRW20002426829 
Szkotówka od Lipowskiej Strugi do 

połączenia z Wkrą bez Wkry 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(4) - 1 

14.  PLRW200017268312 Dopływ spod Petrykoz dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

15.  PLRW200017268432 
Mławka od źródeł do Krupionki z 

Krupionką 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ planowane inwestycje- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(7) - 1 
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16.  PLRW20002426819 
Wkra od dopływu z Zagrzewa do 

połączenia ze Szkotówką bez 
Szkotówki 

zły dobry 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

17.  PLRW2000172658149 Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką zły b.o. osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

18.  PLRW2000172658169 Dąbrówka zły b.o. osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

19.  PLRW2000192658599 Orzyc od Tamki do Ulatówki zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

20.  PLRW200017268189 
Wkra od źródeł do dopływu z 

Zagrzewa 
zły b.d 

osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(4) - 1 

21.  PLRW70002558435 
Łyna do Dopływu z jeziora Jełguń 

(Jełguńskie) 
zły dobry 

utrzymanie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

22.  PLRW2000252654169 Omulew od źródeł do Czarnej Rzeki zły dobry 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

23.  PLRW2000172658529 Struga Baranowska zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

24.  PLRW200017265829 
Dopływ z Jabłonowa z jez. 

Zawadzkim 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

25.  PLRW2000172658329 Dopływ z bagna Retkowo zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

26.  PLRW2000172658349 Dopływ z bagna Sadek zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

27.  PLRW2000172658189 Borowianka zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

28.  PLRW2000172658172 Janówka zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

29.  PLRW7000255844859 Kiermas do wypływu z jez. Kośno zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

30.  PLRW2000252654279 
Sawica od źródeł do wypływu z jez. 

Sasek Mały 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

31.  PLRW2000182654189 Rekownica z jez. Rekowe dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

32.  PLRW2000182654172 Dopływ spod Jedwabna dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

33.  PLRW2000202654299 
Omulew od Czarnej Rzeki do 

Sawicy z Sawicą od wypływu z jez. 
Sasek Mały 

dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

34.  PLRW2000172654174 Dopływ z Chwalibogów dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 
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Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Świeżej, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu i Ocena stanu za lata 2010 – 2014 przeprowadzona przez WIOŚ w Olsztynie ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska [K] 

35.  PLRW2000172654529 Przeździęcka Struga zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

36.  PLRW200019265499 
Omulew od Sawicy do ujścia z 

Płodownicą od dopł. spod Parciak 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 
dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 

lub 2027 roku 
4(4) - 1 

37.  PLRW200017265449 Wałpusza z jez. Wałpusz zły dobry 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

38.  PLRW2000172654292 Dopływ spod Szymanek dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

39.  PLRW2000172654329 Czarka zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

40.  PLRW2000172654549 Lejkowska Struga zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

41.  PLRW200017265469 Trybówka zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe- 

dobry stan musi być osiągnięty najpóźniej do 2021 
lub 2027 roku 

4(4) - 1 

42.  PLRW200017265269 
Rozoga od źródeł do Radostówki z 

Radostówką 
zły b.d. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

43.  PLRW2000172651874 Kanał Chruściel zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

44.  PLRW2000172651872 Dopływ spod Dąbrowy zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

45.  PLRW2000192651899 
Szkwa od dopływu spod Lipniaka 

do ujścia 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

46.  PLRW2000172651852 
Szkwa do dopływu spod Lipniaka z 

jez. Świętajno Łąckie 
zły b.o. 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

47.  PLRW2000172651869 Kanał Spaliny zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

48.  PLRW200017264869 
Turośl od Zimnej do Kanału 

Grzędy-Wejdo, z Kanałem Grzędy-
Wejdo 

dobry b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

49.  PLRW20002526434 
Nidka (Wigrynia) do wpływu do jez. 

Bełdany z jez. Nidzkie, Jaśkowo, 
Wiartel i dopływami 

zły b.d. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje czasowe i 

planowane inwestycje- dobry stan musi być 
osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) – 3 
4(7) – 1 

 

50.  PLRW200025264299 
Krutynia do wpływu do jez. 
Bełdany wraz z dopływami i 

jeziorami 
zły dobry 

utrzymanie dobrego stanu/ 
bezterminowo 

- 

51.  PLRW7000255844579 Wadąg do wypływu z jez. Pisz zły zły 
osiągnięcie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 
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Objaśnienia: 

b.o. – jednolita część wód nie została poddana ocenie stanu w latach 2010 - 2014 

b.d. – stan jednolitej część wód nie został oceniony z uwagi na brak pomiarów elementów biologicznych, fizykochemicznych lub chemicznych, które 

stanowią podstawę do końcowej oceny 

Derogacje [symbol]: 

4(4) – 1 – Derogacje czasowe (brak technicznych możliwości): Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości 

procesu inwestycyjnego 

4(4) – 2 – Derogacje czasowe (dysproporcjonalne koszty): Zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki, ochrona przed podtopieniem 

4(4) – 3 – Derogacje czasowe (warunki naturalne): 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej 

eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych 

oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń. 

4(7) – 1 – Nowe modyfikacje (przekształcenie charakterystyk fizycznych): Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - Projekt 

budowlany odbudowy wału rzeki Sajny w latach 2012-2013. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Jarftuw/w JCWP są zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Zagrożenie to wynika z braku rozwiązań technicznych, warunków naturalnych lub 

zmian morfologicznych, które mogą wpłynąć na poprawę stanu JCWP. W związku z tym 

osiągnięcie celu środowiskowego dla części JCWP w obrębie obszaru LGD zostało 

przesunięte do 2021r. lub 2027r. 

W celu wskazania aktualnej oceny stanu wód w ramach jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych przytoczono wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie [K] – umieszczone w Tabeli 10. Na postawie 

oceny za lata 2010 – 2014 stwierdzono, że: 

 w obrębie sześciuJCWPrz stan wód poprawił się,  

 obrębie dwóchJCWPrz stan zły utrzymuje się nadal,  

 w części pozostałych JCWPrz stan wód nie został oceniony w latach 2010 – 2014, 

 w części pozostałych JCWPrz stan wód nie został oceniony w latach 2010 – 2014 z 

uwagi na brak pomiarów elementów biologicznych, fizykochemicznych lub 

chemicznych, w wyniku czego nie wskazano oceny ogólnej. 

5.7.2. Jednolite części wód powierzchniowych (jeziorne) 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” położony jest w granicach 26 Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych (JCWPj) jeziornych. Zasięg występowania JCWPj względem 

obszaru LGD przedstawiaRysunek 6. 

W Tabeli 11 przedstawiono charakterystykę stanu JCWPj wraz z celami 

środowiskowymi zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planem gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planem gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Jarftu. 
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Rysunek 6.Zasięg występowania JCWPj względem obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 
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Tabela 11.Charakterystyka i ocena stanu JCWP jeziornych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych 
(JCWP) 

Lokalizacja 

Status 
Ocena 
stanu 

Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Wyznaczony cel środowiskowy 
/termin osiągnięcia celu 

Derogacje 
[symbol] Europejski kod 

JCWP 
Nazwa JCWP 

Scalona 
część 
wód 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW 

1.  PLLW30284 
Trzciano (Trzcinowe, 

Trzcianno, 
Trzcianne) 

SW1212 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

2.  PLLW30299 Sąpłaty SW1214 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

3.  PLLW30329 Kownatki SW1601 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

4.  PLLW30326 
Zawadzkie (w zl. 

rz.Orzyc) 
SW1221 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

5.  PLLW30370 Kiernoz Mały SW2011 
Łyny i 

Węgorapy 
Pregoła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

6.  PLLW30281 Omulew SW1212 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

7.  PLLW30285 Czarne SW1212 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

8.  PLLW30288 Czarne SW1212 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

9.  PLLW30289 
Dłużek (w 

zl.rz.Omulew) 
SW1212 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

10.  PLLW30440 Małszewskie SW2016 
Łyny i 

Węgorapy 
Pregoła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

11.  PLLW30314 
Świętajno (Narty, na 

W od Szczytna) 
SW1214 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

12.  PLLW30315 
Brajnickie 
(Branickie) 

SW1214 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

13.  PLLW30294 Rekowe SW1213 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

14.  PLLW30313 
Sasek Mały (Szoby, 

Szoby Małe) 
SW1214 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 
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Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Świeżej, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu. 

Derogacje [symbol]: 

4(4) – 1 – Derogacje czasowe (brak technicznych możliwości): Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości 

procesu inwestycyjnego; 4(4) – 2 – Derogacje czasowe (dysproporcjonalne koszty): Zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki, ochrona przed 

podtopieniem; 4(4) – 3 – Derogacje czasowe (warunki naturalne): 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu 

całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych 

oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń; 4(7) – 1 – Nowe modyfikacje (przekształcenie charakterystyk 

fizycznych): Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - Projekt budowlany odbudowy wału rzeki Sajny w latach 2012-2013. 

15.  PLLW30311 Sędańskie SW1214 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

16.  PLLW30300 Sasek Wielki SW1214 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 

osiągnięcie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

17.  PLLW30324 Wałpusz SW1217 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra zagrożona 

utrzymanie dobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

18.  PLLW30279 Marksoby SW1210 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

19.  PLLW30321 Łęsk (Łęsk Duży) SW1217 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

20.  PLLW30208 Rańskie SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

21.  PLLW30205 Babięty Wielkie SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra zagrożona 

utrzymaniedobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

22.  PLLW30211 Krawno SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

23.  PLLW30276 Nożyce SW1208 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

24.  PLLW30278 
Świętajno (na E od 

Szczytna) 
SW1208 

Środkowa
Wisła 

Wisła Warszawa 
naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 

25.  PLLW30214 Zyzdrój Mały SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra zagrożona 

utrzymaniedobrego stanu/ 
derogacje czasowe- dobry stan 

musi być osiągnięty najpóźniej do 
2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

26.  PLLW30216 Kierwik SW1303 
Środkowa

Wisła 
Wisła Warszawa 

naturalna 
część wód 

dobra niezagrożona 
utrzymanie dobrego stanu/ 

bezterminowo 
- 
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Tabela 12.Aktualna ocena stanu JCWP jeziornych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) 
Ocena stanu 

z PGW 

Aktualna ocena stanu 
na podstawie oceny 

WIOŚ za lata 2010-2014 

Wyznaczony cel środowiskowy /termin 
osiągnięcia celu 

Derogacje 
[symbol] Europejski kod 

JCWP 
Nazwa JCWP 

1.  PLLW30284 
Trzciano (Trzcinowe, Trzcianno, 

Trzcianne) 
dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

2.  PLLW30299 Sąpłaty zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

3.  PLLW30329 Kownatki dobra dobra utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

4.  PLLW30326 Zawadzkie (w zl. rz.Orzyc) dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

5.  PLLW30370 Kiernoz Mały dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

6.  PLLW30281 Omulew zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

7.  PLLW30285 Czarne dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

8.  PLLW30288 Czarne dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

9.  PLLW30289 Dłużek (w zl.rz.Omulew) dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

10.  PLLW30440 Małszewskie zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

11.  PLLW30314 
Świętajno (Narty, na W od 

Szczytna) 
dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

12.  PLLW30315 Brajnickie (Branickie) zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

13.  PLLW30294 Rekowe dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

14.  PLLW30313 Sasek Mały (Szoby, Szoby Małe) zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

15.  PLLW30311 Sędańskie zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

16.  PLLW30300 Sasek Wielki zły b.o. 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 
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Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Świeżej, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu i Ocena stanu za lata 2010 – 2014 przeprowadzona przez WIOŚ w Olsztynie ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska [K] 

Derogacje [symbol]: 

4(4) – 1 – Derogacje czasowe (brak technicznych możliwości): Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz 

długości procesu inwestycyjnego 

4(4) – 2 – Derogacje czasowe (dysproporcjonalne koszty): Zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki, ochrona przed podtopieniem 

4(4) – 3 – Derogacje czasowe (warunki naturalne): 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód, nawet przy założeniu całkowitej 

eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych 

oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń. 

4(7) – 1 – Nowe modyfikacje (przekształcenie charakterystyk fizycznych): Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - Projekt 

budowlany odbudowy wału rzeki Sajny w latach 2012-2013. 

 

17.  PLLW30324 Wałpusz dobra b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

18.  PLLW30279 Marksoby dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

19.  PLLW30321 Łęsk (Łęsk Duży) dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

20.  PLLW30208 Rańskie dobra zły 
osiągnięcie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

21.  PLLW30205 Babięty Wielkie dobra dobra 
utrzymanie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

22.  PLLW30211 Krawno dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

23.  PLLW30276 Nożyce dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

24.  PLLW30278 Świętajno (na E od Szczytna) dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 

25.  PLLW30214 Zyzdrój Mały dobra b.o. 
utrzymanie dobrego stanu/ derogacje 

czasowe- dobry stan musi być osiągnięty 
najpóźniej do 2021 lub 2027 roku 

4(4) - 3 

26.  PLLW30216 Kierwik dobra b.o. utrzymanie dobrego stanu/ bezterminowo - 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Jarftuw/w JCWPj są zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Zagrożenie to wynika z braku rozwiązań technicznych, warunków naturalnych lub 

zmian morfologicznych, które mogą wpłynąć na poprawę stanu JCWPj. W związku z tym 

osiągnięcie celu środowiskowego dla części JCWP w obrębie obszaru LGD zostało 

przesunięte do 2021r. lub 2027r. 

W celu wskazania aktualnej oceny stanu wód w ramach jednolitych części wód 

powierzchniowych jeziornych przytoczono wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie [K] – umieszczone w Tabeli 12. Na postawie 

oceny za lata 2010 – 2014 stwierdzono, że: 

 w obrębie jednej JCWPj stan wód pogorszył się,  

 obrębie dwóch JCWPj stan dobry utrzymuje się w dalszym ciągu,  

 w części pozostałych JCWPj stan wód nie został oceniony w latach 2010 – 2014, 

 w części pozostałych JCWP stan wód nie został oceniony w latach 2010 – 2014 z 

uwagi na brak pomiarów elementów biologicznych, fizykochemicznych lub 

chemicznych, w wyniku czego nie wskazano oceny ogólnej. 

5.8. Zagrożenie powodziowe 

Na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, dla których sporządzone zostały mapy zagrożenia powodziowego 

zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo Wodne [3] tj. mapy zagrożenia powodziowego 

(MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). Mapy przedstawiają zasięg terenów 

potencjalnie zagrożonych powodzią i wynikające z niej straty materialne, straty dla 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. 

5.9. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy" posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, 

czysteśrodowisko,licznekompleksyleśnezasobnewrunoleśne(wprzypadkachniektórychgmin, 

zalesieniesięga70%powierzchnigminy),cowpołączeniuzbrakiemuciążliwegoprzemysłudajeczy

ste, nieskażoneśrodowisko. 

NaterenieLGDwystępująobszarychronionewramachsieciNatura2000,liczne rezerwaty, 

parkikrajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu i korytarze ekologiczne, użytki 

ekologiczne i zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe,licznezbiornikiwodne,ostojezwierzyny,ipomnikiprzyrody. Walory przyrodniczo-

krajobrazowe sprzyjają rozwojowi agroturystyki, turystyki i rekreacji [A].  

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody [4] na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

występują wymienione w Tabeli 13 formy ochrony przyrody. Zasięg form ochrony przyrody 

względem obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” został przestawiony na załączniku 

graficznym 1, a zasięg korytarzy ekologicznych nazałączniku graficznym 2. 
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Tabela 13.Formy ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody [4] względem obszaru LGD 

„Brama Mazurskiej Krainy” 

L.p. Forma ochrony Nazwa 
Lokalizacja względem gmin 

LGD 

1.  

Natura 2000 (SOOS) 

Ostoja Piska (PLH 280048) 
Szczytno, Dźwierzuty, 

Świątajno, Rozogi 

2.  
Ostoja Napiwodzko - Ramucka 

(PLH280052) 
Szczytno, Jedwabno, 

Wielbark, Janowo, Nidzica 

3.  
Góra Dębowa koło Mławy  

(PLH 280057) 
Iłowo-Osada 

4.  Ostoja Welska (PLH 280014) Płośnica, Działdowo 

5.  

Natura 2000 (OSO) 

Puszcza Piska (PLB280008) 
Dźwierzuty, Świątajno, 

Szczytno 6.  

7.  
Puszcza Napiwodzko - Ramucka 

(PLB280007) 

Dźwierzuty, Szczytno, 
Wielbark, Jedwabno,Janowo, 

Nidzica 

8.  
Puszcza Omulwi i Plodownicy 

(PLB140005) 
Wielbark 

9.  Dolina Wkry i Mławki (PLB140008) Płośnica, Działdowo 

10.  Park Narodowy - - 

11.  

Rezerwat przyrody 

Kulka Dźwierzuty 

12.  Galwica Jedwabno 

13.  Jezioro Orłowo Małe Nidzica 

14.  Koniuszanka I Nidzica 

15.  Koniuszanka II Nidzica 

16.  Dęby Napiwodzkie Jedwabno 

17.  Małga Jedwabno 

18.  Góra Dębowa Iłowo-Osada 

19.  Świńskie Bagno Iłowo-Osada 

20.  Pupy Świątajno 

21.  
Źródła Rzeki Łyny im. prof. 

Romana Kobendzy 
Nidzica 

22.  
Park krajobrazowy 

Mazurski Świątajno 

23.  Welski Płośnica 

24.  

Obszary chronionego 
krajobrazu 

Pojezierza Olsztyńskiego Dźwierzuty, Szczytno 

25.  Spychowski 
Dźwierzuty, Szczytno, 

Świątajno,  

26.  
Otulina Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego - Kierwnik 

Świątajno 

27.  Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej 
Jedwabno, Szczytno, 

Wielbark, Janowo, Nidzica 

28.  Dolina Rzeki Nidy i Szkotówki 
Kozłowo, Nidzica, Działdowo, 

Iłowo-Osada 

29.  Dolina Górnej Wkry Płośnica 

30.  Zieluńsko-Rzegnowski Iłowo-Osada 

31.  Jeziora Mielno Kozłowo 

32.  Grzybiny Działdowo 

33.  Dąbrówieński Działdowo 

34.  Doliny Rzeki Orzyc 
Janowo, Jankowice 

Kościelne 

35.  
Obszary wodno-błotne 

(wg. Konwencji 
Ramsarskiej) 

- - 

36.  

Korytarze ekologiczne 

Puszcza Napiwodzko – Ramucka –

Nizina Pruska 
Dźwierzuty, Szczytno 

37.  Puszcza Napiwodzko – Ramucka 
Jedwabno, Szczytno, 

Wielbark, Janowo, Nidzica, 
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L.p. Forma ochrony Nazwa 
Lokalizacja względem gmin 

LGD 

Kozłowo 

38.  
Lasy Lidzbarskie - Puszcza 

Ramucko – Napiwodzko 

Janowo, Janowiec Kościelny, 
Iłowo-Osada, Kozłowo, 

Działdowo, Płośnica 

39.  Kurpie wsch Rozogi 

40.  Puszcza Piska 
Dźwierzuty, Szczytno, 

Świątajno, Rozogi 

41.  Zespoły przyrodniczo - 
krajobrazowe 

Rzeka Babant i Jezioro Białe Dźwierzuty, Świątajno 

42.  Zyzdrój Świątajno 

43.  

Użytki ekologiczne 

Biele Świątajno 

44.  Grzybiczne Jedwabno 

45.  Kosaciec Świątajno 

46.  Koszelewki Płośnica 

47.  Obiekt Stawowy Tylkowo Jedwabno 

48.  Okonek Jedwabno 

49.  Torfianki Działdowskie Działdowo 

50.  Zamulewo Jedwabno 

51.  
Zlotowisko żurawi na rozlewisku 

dymerskim 
Dźwierzuty 

52.  Złotko Jedwabno 

53.  Żabiniec Jedwabno 

54.  
Stanowiska 

dokumentacyjne 
- - 

55.  

Pomniki przyrody 

9 pomników ożywionych (aleja 
drzew lub pojedyncze drzewo) 

1 pomnik nieożywiony (głaz 
narzutowy) 

Płośnica 

56.  
10 pomników ożywionych (aleja 
drzew lub pojedyncze drzewo); 

0 pomników nieożywionych 
Działdowo 

57.  
14 pomników ożywionych (aleja 
drzew lub pojedyncze drzewo) 

Iłowo-Osada 

58.  
1 pomnik ożywiony (skupisko 

drzew); 0 pomników nieożywionych 
Kozłowo 

59.  
0 pomników ożywionych i 

nieożywionych 
Janowiec Kościelny 

60.  

3 pomników ożywionych (skupiska 
drzew lub pojedyncze drzewo) 
3 pomniki nieożywione (głaz 

narzutowy) 

Janowo 

61.  

10 pomników ożywionych (skupiska 
drzew lub pojedyncze drzewo) 
3 pomniki nieożywione (głaz 

narzutowy) 

Nidzica 

62.  

4 pomniki ożywione (skupiska 
drzew lub pojedyncze drzewo) 
2 pomniki nieożywione (głaz 

narzutowy) 

Dźwierzuty 

63.  
13 pomników ożywionych (skupiska 

drzew lub pojedyncze drzewo); 
0 pomników nieożywionych 

Jedwabno 

64.  
12 pomników ożywionych (aleja 
drzew lub pojedyncze drzewo); 

0 pomników nieożywionych 
Rozogi 

65.  
18 pomników ożywionych (aleja 

drzew lub pojedyncze drzewo lub 
krzew); 

Świetajno 
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L.p. Forma ochrony Nazwa 
Lokalizacja względem gmin 

LGD 

0 pomników nieożywionych 

66.  
24 pomniki ożywione (skupiska 
drzew lub pojedyncze drzewo); 

0 pomników nieożywionych 
Szczytno 

67.  
30 pomników ożywionych (skupiska 

drzew lub pojedyncze drzewo); 
0 pomników nieożywionych 

Wielbark 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, stan na luty 2016r. [M] 

5.10. Powietrze atmosferyczne 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” znajduje się w strefie warmińsko - mazurskiej, w 

której w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013 – 2015 dokonano 

oceny jakości powietrza atmosferycznego. Jak wynika z oceny jakości powietrza za rok 2014 

w strefie warmińsko – mazurskiejodnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu [12].  

Tabela 14.Wyniki rocznej oceny jakości powietrza w strefie warmińsko - mazurskiej za rok 2014 

Substancja Kryterium ochrony zdrowia Kryterium ochrony roślin 

Dwutlenek siarki (SO2) A A 

Dwutlenek azotu (NO2) A - 

Tlenki azotu (NOx) - A 

Pył zawieszony (PM10) C - 

Pył zawieszony (PM2,5) A - 

Ołów (Pb) A - 

Arsen (As) A - 

Kadm (Cd) A - 

Nikiel (Ni) A - 

Benzo (a) piren (BaP) C - 

Benzen (C6H6) A - 

Tlen węgla (CO) A - 

Ozon (O3) A, D2 A, D2 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko - mazurskim za rok 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Olsztynie, kwiecień 2015r. [N] 

W 2014r. zgodnie z wynikami rocznej oceny jakości powietrza na terenie strefy 

warmińsko - mazurskiej doszło do przekroczenia następujących standardów emisyjnych: 

 pył PM10 (24h) 

 benzo(a)piren B(a)P (rok) 

 ozon O3- AOT40 (cel długoterminowy). 

W przypadku pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu 

NO2,tlenek węgla CO, benzen C6H6, pył zawieszony PM2,5, ołów Pb, arsen As, kadm Cd, 

nikiel Ni, ozon O3 (poziom dopuszczalny)standardy emisyjne były dotrzymane – nie 

odnotowano przekroczeń.  

Na obszarze LGD wyznaczono stanowisko pomiaru stężeń substancji w powietrzu w 

przy ul. Trauguttaw Nidzicy. Na stacji prowadzono pomiary zanieczyszczeń tj. pył 

zawieszony (PM10), benzo (a) piren (BaP) oraz ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni. W 

2014r. odnotowano przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyły PM10. 

Przyczyną oddziaływania jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 
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Ponadto poprzez zastosowanie szacunkowej metody oceny jakości powietrza 

stwierdzono, że na terenie gminy Działdowo i gminy Szczytnowystępuje przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu (BaP), co dało podstawę do zakwalifikowania 

strefy do klasy C. Główną przyczyną przekroczeń jest emisja związana z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków. 

Zatem na obszarze LGD „Brama Mazurskiej 

Krainy”stanpowietrzazwiązanyjestzilościązanieczyszczeń emitowanych głównie ze:  

 źródeł tzw. emisji niskiej, emitory do 40 m n.p.t.: lokalne kotłownie i indywidualne 

systemy grzewcze; jak również z: 

 szlaków komunikacyjnych; 

 działalności gospodarczej,  

 oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. 

Źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie indywidualne domowe systemy grzewcze 

oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych i budynków 

użyteczności publicznej, opalanych paliwami stałymi (koks, węgiel kamienny). 

Charakterystyczną cechą indywidualnych palenisk węglowych jest ich niska sprawność oraz 

niepełny proces spalania powodujący nadmierną emisję zanieczyszczeń. Ponadto niewielka 

wysokość emitorów powoduje koncentrację zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu 

miejsc przebywania ludzi. Trasy komunikacyjne stanowią liniowe źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza tworzą produkty 

spalania benzyn, olejów napędowych oraz w znacznie mniejszym stopniu gazu LPG. Do 

zanieczyszczeń atmosfery pochodzących z komunikacji samochodowej zalicza się również 

pyły powstające podczas zużywania się nawierzchni jezdni oraz podzespołów pojazdów 

(opony, klocki hamulcowe) – mają one jednak marginalny udział w ogólnym bilansie 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu samochodowego. Wpływ na wielkość 

emisji z transportu powierzchniowego mają stan jezdni, konstrukcjai stan techniczny 

pojazdów, rodzaj spalanego paliwa, płynność ruchu. Toksycznymi produktami spalania paliw 

są: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pył PM10 (zawierający sadzę oraz śladowe 

ilości związków ołowiu) metale ciężkie oraz lotne związki organiczne (głównie węglowodory 

alifatyczne). 

5.11. Klimat akustyczny 

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki 

w danym miejscui czasie. Jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego 

charakteryzującym się różnorodnością źródeł ipowszechnością występowania. Hałas 

pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania, na hałas 

komunikacyjny i przemysłowy.  

 Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg 

ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej 

charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są 

zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze.  

 Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego i 

drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras 

komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, 

zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz 
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wzmożonego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji 

międzynarodowej.  

Rolniczo-turystyczny charakter całego obszaru LGD sprawia, że podstawowym źródłem 

hałasu, decydującym o klimacie akustycznym tego terenu jest komunikacja drogowa. 

Potwierdzają to badania uciążliwości hałasu dla środowiska prowadzone przez WIOŚ w 

Olsztynie. Od kilku lat obserwowany jest stały wzrost liczby pojazdów (również ciężkich). Na 

analizowanym obszarze dominuje ruch lokalny i regionalny. Do podstawowego układu 

komunikacyjnego obszaru LGD zaliczyć należy:  

drogi ekspresowe 

 S7 –Gdańsk– Elbląg- Olsztynek – Warszawa – ... – Rabka 

drogi krajowe: 

 DK nr 7 – (Żukowo – Gdańsk) – Elbląg – Pasłęk – Miłomłyn – Ostróda – Olsztynek 

Nidzica – (Warszawa – ... – Rabka-Zdrój – przejście granicz. Chyżne Słowacja) 

 DK nr 53 – Olsztyn – Klewki – Pasym – Szczytno – Rozogi – Dąbrowy – (Myszyniec 

– Wydmusy – Kadzidło – Dylewo – Ostrołęka) 

 DK nr 57 –Bartoszyce – Bisztynek – Biskupiec – Dźwierzuty – Szczytno – Wielbark – 

(Chorzele – Przasnysz – Maków Mazowiecki) 

 DK nr 58 – Olsztynek–Zgniłocha–Jedwabno–Szczytno–Babięta–Stare Kiełbonki – 

Zgon – Ruciane-Nida – Pisz – Biała Piska – (Szczuczyn) 

 DK nr 59 –Giżycko–Ryn–Mrągowo–Nikutowo–Piecki–Nawiady–Stare Kiełbonki – 

Spychowo – Rozogi 

drogi wojewódzkie: 

 DW nr 508 – Jedwabno – Wielbark 

 DW nr 538 – (RadzyńChełmiński–Łasin)–NoweMiasto Lubawskie – Uzdowo – 

Rozdroże 

 DW nr 542 –Rychnowo – Działdowo 

 DW nr 544 – (Brodnica)–Lidzbark–Działdowo–(Mława– Przasnysz – Ostrołęka) 

 DW nr 545 –Działdowo – Nidzica – Jedwabno 

 DW nr 604 – Nidzica – Wielbark 

Zasięg i przekroczenia dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego na drogach krajowych i 

wojewódzkich ujętych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których 

eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami L DWNi L Nprzedstawia Tabela 

15.
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Tabela 15.Drogi krajowe i wojewódzkie na obszarze LGD Brama Mazurskiej Krainy ujęte w Programie 

ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

Klasa 
drogi 

Nr 
drogi 

Opis odcinka 

Zakres 
przekroczeń 

wg. mapy 
akustycznej 

[dB] 

L DWN L N 

DK 7 
Pawłowo-Nidzica. Dominuje zabudowa mieszkaniowo-
usługowa. 

- - 

DK 7 
Nidzica-Granica Województwa. Wzdłuż odcinka występuje 
zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. 

0-10 0-5 

DW 545 

Nidzica (odcinek nr 1) – odcinek biegnie ulicami: Al. 
Sprzymierzonych oraz 1 Maja – do ul. Traugutta 

0-10 0-10 

Nidzica (odcinek nr 2) – odcinek biegnie ulicami: Traugutta od 
ul. 1 Maja oraz ul. Działdowską do skrzyżowania z DK 7. 

0-10 0-5 

Źródło: Programie ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg 

krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln 

pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami L DWNi L N 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów poziomu hałasu na obszarze LGD „Brama 

Mazurskiej Krainy”odnotowano przekroczenia standardów hałasu dla terenów chronionych 

akustycznie ustalonych w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku [13].  

W obrębie drogi krajowej nr 7 na odcinku Pawłowo - Nidzica biegnącej przez tereny 

gminy Nidzica ze względu naoddaniedoużytkudrogiekspresowej  (S7) onowymprzebiegu 

nastąpiła zmiana kategorii analizowanego odcinka drogi (droga stała się drogą lokalną) i nie 

została objęta Programem. Z kolei na odcinku Nidzica – granica województwa biegnącej 

przez tereny gminy Nidzica odnotowano niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm do5 

dB. Do 2018 roku planowana jest budowa odcinka drogiS7Nidzica–

Napierki,cospowodujezmianęstrukturyruchu 

orazkategoriidroginaobecnieanalizowanymodcinku. 

DoczasubudowyrzeczonegoodcinkadrogiS7,proponujesię wprowadzenie ograniczenia 

prędkości ruchu do 50 km/h. 

W obrębie drogi wojewódzkiej nr 545 biegnącej przez tereny gminy Nidzica na odcinku 1 

odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w zakresie 5-10dB. Stan jezdni 

określono jako dobry. Brak możliwości posadowienia ekranów akustycznych. 

Zaproponowano wykonanie przeglądu ekologicznego dla tego odcinka. Z kolei 

dlaczęściodcinka nr 2 występująprzekroczeniadopuszczalnychnormhałasuwporze dzienno-

wieczorno-nocnejwzakresie0-5dB.Przekroczenia powyżej 5 dB występują na części odcinku 

nr 2, gdzienawierzchniadrogowajestwgorszymstanietechnicznym. Występuje tu 

brakmożliwości posadowieniaekranówakustycznych. Wzwiązkuz powyższym proponuje się 

wymianę nawierzchni. 

5.12. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania jest każde urządzenie (każda instalacja), w którym następuje 

przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe i 

telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, 

urządzenia radiowo-nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu, 
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itp.Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje: w paśmie 

50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych oraz w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od 

urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział 

mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami 

radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast 

antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). 

Tabela 16.Wyniki pomiarów PEM na obszarze LGD Brama Mazurskiej Krainy 

Lokalizacja stacji Wyniki pomiarów za rok 2014 
[V/m] 

Dopuszczalny 
poziom PEM 

[V/m] Miejscowość 

Nidzica 0,24 7,0 

Nidzica 0,47 7,0 

Nidzica 0,31 7,0 

Źródło: Pomiary pól elektromagnetycznych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego prowadzone w 
2014r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pól elektromagnetycznych na obszarze LGD 

„Brama Mazurskiej Krainy”nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej określonej 

w Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów [14]. 

5.13. Krajobraz kulturowy i zabytki 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest bogaty w dziedzictwo kulturowe i 

historyczne. Do walorów historycznych zaliczane 

sąm.in.szlakibitewne,cmentarze(wtymnajwiększycmentarzzIwojnyświatowejwOrłowie, gm. 

Nidzica), kurhany, wykopaliska, wały obronne, zabytkowe kościoły, pałace, dworki wraz z 

folwarkami, parki, charakterystyczna zabudowa pruska i mazurska. Tutaj można odnaleźć 

wkomponowane w wiejski krajobraz mazurskie i kurpiowskie chaty oraz dotknąć mazurskiej 

kultury i docenić mazurskie smaki.  

Gminy  obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 

posiadająswojelegendy,miejscaipostaciehistoryczne,odbywająsięimprezycykliczne, aktywnie 

działają zespoły folklorystyczne, w tym zespoły śpiewacze i zespoły pieśni i tańca. W 

niektórych gminach obszaru LGD istnieją produkty lokalne (np. tradycyjne potrawy, miody 

pitne i nalewki, rzemiosło artystyczne),sąonewcorazwiększymstopniu 

produkowanenaużytekturystów.Czynnikiem,który 

utrudniaichrozwójjestmałaliczbaproduktówlokalnych,charakterystycznychdlaobszarucałegoL

GD i słaba ich promocja, słabo rozwinięte rzemiosło tradycyjne i artystyczne we wsiach, a 

także brak wiedzy na 

ichtemat.SzansąrozwojutegopotencjałujestfunkcjonowanienaterenieLGDprzedsiębiorstw 

społecznych,wtym"GarncarskiejWioski", które jest 

miejscemwytwarzania,promowaniaidystrybucji produktówlokalnych. Charakterystyczną 

cechą architektonicznąobszaru LGDsąbudynki kryte czerwoną dachówką, coraz częściej 

remontowane w sposób zachowujący oryginalny wygląd [A]. 
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6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKUREALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Niepodejmowanie działań wynikających z„Lokalnej Strategia Rozwoju na lata 2014 – 

2020” będzie mieć pozytywny skutek dla stanu środowiska. Przyczyną tego stanu będzie 

brak realizacji działań, które w oczywisty sposób nie będą generować dodatkowych emisji 

zanieczyszczeń do środowiska. Jednak jest to myślenie jednokierunkowe. Brak nowych 

inwestycji ograniczy w sposób istotny rozwój społeczno – gospodarczy gmin obszaru LGD. 

Należy zatem pamiętać, że większość działań wpisanych do Strategii to zadania służące 

ochronie środowiska m.in. wdrażanie innowacyjnych technologii służących ochronie 

środowiska i zmian klimatycznych z jednoczesnym podnoszeniem świadomości społecznej w 

tym zakresie, rewitalizacja obiektów i obszarów zabytkowych i cennych kulturowo, rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Są to więc długoterminowe i kompleksowe działania 

rekompensujące w znaczny sposób funkcjonowanie człowieka w środowisku, pozwalający 

na rozwój społeczno – gospodarczy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

W wyniku braku realizacji Strategiiutrudniona zostanie koordynacja i realizacja działań 

dotyczących współpracy LGD „Brama Mazurskiej Krainy” z mieszkańcami obszaru, gminami, 

innymi instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działań prośrodowiskowych. 

Jednocześnie brak przyjętej Strategii skutkować będzie ograniczeniem w dostępie do 

zewnętrznych środków finansowych zwłaszcza z nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020, które w dużej mierze wspierają rozwój infrastruktury 

służącej ochronie środowiska.  
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7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z 

PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O 

OCHRONIE PRZYRODY 

Obszar LGD jest obszarem o cennych wartościach środowiskowych i kulturowych.  

Wyznaczone na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [4] formy ochrony przyrody zajmują 

znaczną część obszaru LGD i mają za celu ochronę najcenniejszych jego walorów. Akty 

prawa miejscowego lub plany ochrony obszarów Natura 2000 wskazują na liczne zakazy i 

ograniczenia w sposobie użytkowania terenu, co często pozostaje w sprzeczności z 

planowanym rozwojem gospodarczym regionu. Istotne z punktu widzenia Strategii to 

zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z rozwojem infrastruktury, rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej z zachowaniem szczególnych walorów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD. Rozwój działalności turystycznej, a co za tym idzie zwiększanie 

ruchu turystycznego powinno odbywać się nie na zasadzie presji, a zrównoważonego 

rozwoju.  

Rozwój gospodarczy wiąże się z pewnymi uciążliwościami dla środowiska. Działalność 

gospodarcza może powodować emisję zanieczyszczeń do wód i ziemi, do powietrza, emisję 

hałasu etc. Szczególnie istotna jest zatem właściwa lokalizacja m.in. względem obszarów 

chronionych, obiektów zabytkowych, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 

ludzi lub stosowanie rozwiązań służącym minimalizacji negatywnych oddziaływań. 

Problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia Strategii jest ochrona wód 

przed zanieczyszczeniami. Obszar LGD znajduje się w zasięgu jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) rzecznych i jeziornych zagrożonych nieosięgnięciem dobrego 

stanu wód. Istniejące warunki naturalne, zmiany morfologiczne, które mają znaczenie dla 

lokalnej gospodarki lub brak technicznych możliwości na osiągniecie stanu dobrego 

spowodowało wprowadzenie derogacji czasowych do roku 2021 lub 2027. Szczególnie 

problematyczne są jednolite części wód jeziornych, w których samooczyszczenie może 

nastąpić za bardzo wiele lat mimo całkowitej eliminacji presji. 
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8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM 

ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I 

DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I 

NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU,A TAKŻE 

NA ŚRODOWISKO 

Wyznaczone w Strategii działania są działaniami miękkimi, o charakterze 

nieinwestycyjnym lub działaniami inwestycyjnymi, które ujmują ogół potrzeb wynikających z 

rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, społecznej, 

rekreacyjne, turystycznej itp. Działania inwestycyjne mają charakter lokalny, ale nie mają 

określonego czasu ani miejsca, a jedynie perspektywę czasową tj. w latach 2014-2020, w 

związku z czym ocena oddziaływań takich działań jest utrudniona. Mając na uwadze 

inwestycje realizowane na obszarze LGD, które mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

[15] prowadzona będzie wówczas procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie 

ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na 

zasadach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

[1]. 

W ramach oceny skutków realizacji celów ogólnych, szczegółowych i działań określonych 

w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020”, na etapie opracowania Prognozy 

oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

przedstawiono potencjalne oddziaływanie bezpośrednie (B), pośrednie (P), wtórne (W), 

skumulowane (Sk), krótkoterminowe (K), długoterminowe (D), stałe (S), chwilowe (Ch), 

pozytywne (P) i negatywne (N) na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, obszary 

chronione, powierzchnię ziemi i krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze 

atmosferyczne i klimat, klimat akustyczny, zabytki, dobra materialne i ludzi wykorzystując 

metodę macierzy interakcji. 

8.1. Oddziaływania na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 

oraz obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływać na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta oraz 

obszary podlegające ochronie. Potencjalne oddziaływania jakie mogą wystąpić przy realizacji 

zapisów Strategii przedstawiono w Tabeli 17. 
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Tabela 17. Potencjalne oddziaływanie na bioróżnorodność, florę i faunę i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na 
bioróżnorodność, florę i faunę i obszary 
chronione, w tym Natura 2000 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x x  x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. x     x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x x x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x    x x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x x  x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x x x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na bioróżnorodność, florę i faunę oraz obszary chronione. Przewiduje 

się przewagę oddziaływań pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów 

przyrodniczych i kulturowych poprzez zwiększenie świadomości lokalnej, zastosowanie 

rozwiązań technicznych innowacyjnych służących ochronie środowiska i zmianom 

klimatycznym, rozwój i promocja regionu. Potencjalne negatywne oddziaływanie może 

wystąpić w przypadku działań B i F. 

W przypadku działaniaB potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od 

specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizacji stref gospodarczych, rozwoju 

obiektów i infrastruktury służącej działalności gospodarczej, rozumianej w kontekście 

zwiększania powierzchni zabudowy, na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na terenach 

objętych ochroną prawną. Na ogół są to oddziaływania stałe prowadzące do 

nieodwracalnych zmian w strukturze użytkowania terenu. 

W przypadku działania F potencjalne oddziaływanie negatywne rozumiane jest w 

kontekście zwiększania powierzchni zabudowy, przeznaczonej na infrastrukturę turystyczna i 

rekreacyjną, na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na terenach objętych ochroną 

prawną. Są to na ogół oddziaływania stałe prowadzące do nieodwracalnych zmian w 

strukturze użytkowania terenu. 

8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływać na powierzchnię ziemi i krajobraz. Potencjalne 

oddziaływania jakie mogą wystąpić przy realizacji zapisów Strategii przedstawiono w 

Tabelach 18 i 19. 
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Tabela 18. Potencjalne oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na 
powierzchnię ziemi 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. x     x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x  x x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x    x x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x  x x 
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Tabela 19. Potencjalne oddziaływanie na krajobraz 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na krajobraz 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x x x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. x     x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  x   x  x  x x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x    x x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  x   x  x  x x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na powierzchnię ziemi i krajobraz. Przewiduje się przewagę 

oddziaływań pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów przyrodniczych i 

kulturowych poprzez zwiększenie świadomości lokalnej, zastosowanie rozwiązań 

technicznych innowacyjnych służących ochronie środowiska i zmianom klimatycznym, rozwój 

i promocja regionu. Potencjalne negatywne oddziaływanie może wystąpić w przypadku 

działań B i F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej, lokalizacji stref gospodarczych, rozwoju obiektów i infrastruktury 

służącej działalności gospodarczej, lokalizacji infrastruktury dziedzictwa kulturowego, 

turystycznej i rekreacyjnej rozumianej w kontekście zwiększania powierzchni zabudowy - 

przekształcenia powierzchni gleby i ziemi lub jej trwałego zanieczyszczenia oraz 

powstawania dominant krajobrazowych. Obiekty budowlane, których wysokość lub gabaryty 

nie będą dostosowane do otoczenia mogą spowodować zaburzenie estetyki krajobrazu. 

Również budowa dominant krajobrazowych np. linie energetyczne, słupy, kominy mogą 

zakłócić wizualny odbiór krajobrazu. Na ogół są to oddziaływania stałe prowadzące do 

nieodwracalnych zmian w strukturze użytkowania terenu i pojawienia się sztucznych barier w 

krajobrazie. W przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi możliwe jest oczyszczenie (skutek 

odwracalny). 

Na etapie budowy prowadzenie prac ziemnych i budowlanych z użyciem ciężkiego 

sprzętu mechanicznego może powodować krótkoterminowe oddziaływania wynikające ze 

zwiększonej emisji zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych/prac ziemnych mogą wystąpić sytuacje awaryjne 

(oddziaływanie krótkoterminowe) związane z niewłaściwą obsługą sprzętu mechanicznego 

lub wyciekiem i przenikaniem do gruntu substancji szkodliwych. 

W fazie eksploatacji/prowadzenia działalności gospodarczej może nastąpić wtórne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, będące następstwem deponowania zanieczyszczeń z 

powietrza, których źródłem jest spalanie paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon, 

hamulców oraz nawierzchni dróg oraz działalności przemysłowej tj. tlenek węgla (CO), 

dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, 

kadm i miedź. Dotyczyć to może stref aktywności gospodarczej, w związku z planowanym jej 

rozwojem. 

8.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne. Potencjalne 

oddziaływania jakie mogą wystąpić przy realizacji zapisów Strategii przedstawiono w Tabeli 

20. 
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Tabela 20. Potencjalne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na  wody 
powierzchniowej i podziemne 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. x     x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x   x x   x  x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x    x x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x   x x   x  x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na wody powierzchniowe i podziemne. Przewiduje się przewagę 

oddziaływań pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów przyrodniczych poprzez 

zwiększenie świadomości lokalnej i zastosowanie rozwiązań technicznych innowacyjnych 

służących ochronie środowiska. Potencjalne negatywne oddziaływanie może wystąpić w 

przypadku działań B i F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz lokalizacji stref gospodarczych. Działalność gospodarcza 

(zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, w tym turystyczne i rekreacyjne) może powodować 

pewną uciążliwość dla środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.  Źródłem 

zagrożenia są nieoczyszczone ścieki przemysłowe, generowane w procesie produkcyjnym, 

ścieki socjalno – bytowe z działalności bytowej człowieka oraz wody opadowe i roztopowe z 

terenów utwardzonych niosące ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju 

substancje olejowe, w tym węglowodory ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, 

Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające 

grube, związki biogenne (N, P, K) oraz mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory 

aromatyczne).   

Na etapie budowy prowadzenia prac ziemnych i budowlanych z użyciem ciężkiego 

sprzętu mechanicznego może wystąpić krótkoterminowe oddziaływania wynikające ze 

zwiększonej emisji zanieczyszczeń ze źródeł tj. spalanie paliw w silnikach samochodowych, 

wypłukiwanie substancji z materiałów stosowanych podczas prac, z nieszczelnych układów 

paliwowych i smarowniczych sprzętu, które przedostają się do ziemi, a następnie do wód. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych/prac ziemnych mogą wystąpić sytuacje awaryjne 

(oddziaływanie krótkoterminowe) związane z niewłaściwą obsługą sprzętu mechanicznego 

lub wyciekiem i przenikaniem do gruntu i wód substancji szkodliwych. 

W fazie eksploatacji/prowadzenia działalności gospodarczej może nastąpić wtórne 

zanieczyszczenie gleby i wód, będące następstwem deponowania zanieczyszczeń z 

powietrza, których źródłem jest spalanie paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon, 

hamulców oraz nawierzchni dróg oraz działalności usługowej i przemysłowej tj. tlenek węgla 

(CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, 

nikiel, kadm i miedź. Dotyczyć to może stref aktywności gospodarczej, w związku z 

planowanym jej rozwojem. 

8.4. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na zasoby naturalne. Potencjalne oddziaływania jakie 

mogą wystąpić przy realizacji zapisów Strategii przedstawiono w Tabeli 21. 
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Tabela 21. Potencjalne oddziaływanie na zasoby naturalne 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na  zasoby 
naturalne 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.  x    x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  x   x  x  x x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  x   x  x  x x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

pośredni na zasoby naturalne. Potencjalne oddziaływanie może wystąpić w przypadku 

działań BiF  i wynika z potrzeby pozyskiwania zasobów naturalnych tj. woda, gleba, zasoby 

kopalin, drewno na potrzeby rozwoju gospodarczego i realizacji nowych inwestycji. Wielkość 

zapotrzebowania będzie wynikała z rodzaju inwestycji i zastosowanej technologii. Działania 

mają jednak charakter lokalny, w związku z czym nie przewiduje się pozyskiwania zasobów 

zagrażający ich sczerpaniu.  

8.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne oraz klimat 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na powietrze atmosferyczne i klimat. Potencjalne 

oddziaływania jakie mogą wystąpić przy realizacji zapisów Strategii przedstawiono w Tabeli 

22 i 23. 
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Tabela 22. Potencjalne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na powietrze 
atmosferyczne 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

x x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.  x    x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x  x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

x x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x  x 
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Tabela 23. Potencjalne oddziaływanie na klimat 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na klimat 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

x x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.  x    x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x  x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

x x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x  x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na powietrze atmosferyczne i klimat. Przewiduje się przewagę 

oddziaływań pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów przyrodniczych poprzez 

zwiększenie świadomości lokalnej i zastosowanie rozwiązań technicznych innowacyjnych 

służących ochronie środowiska. Potencjalne negatywne oddziaływanie może wystąpić w 

przypadku działań B i F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz lokalizacji stref gospodarczych. Działalność gospodarcza 

(zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, w tym turystyczne i rekreacyjne) może powodować 

pewną uciążliwość dla środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.  Źródłem 

zagrożenia jest emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych tj. tlenku węgla (CO), dwutlenku 

węgla (CO2), tlenku azotu (NOX) oraz węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem 

dwutlenku węgla (CO2) istotnym z punktu widzenia przeciwdziałaniu zmianom klimatu.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego CO2 (tzw. gazu cieplarnianego) z 

uwagi na skalę działań jakie zaplanowano z niniejszej Strategii będzie miała charakter 

marginalny. Ponadto działania innowacyjne w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych wskazane w punkcie A przyczynią się do ograniczenia emisji pyłów i gazów, w 

tym gazów cieplarnianych do atmosfery. 

8.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na klimat akustyczny. Potencjalne oddziaływania jakie 

mogą wystąpić przy realizacji zapisów „Strategii” przedstawiono w Tabeli 24. 
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Tabela 24. Potencjalne oddziaływanie na klimat akustyczny 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na klimat 
akustyczny 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.  x    x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x   x  x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x  x   x   x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x   x  x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na klimat akustyczny. Przewiduje się przewagę oddziaływań 

pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie 

świadomości lokalnej i zastosowanie rozwiązań technicznych innowacyjnych służących 

ochronie środowiska. Potencjalne negatywne oddziaływanie może wystąpić w przypadku 

działań B i F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz lokalizacji stref gospodarczych. Działalność gospodarcza 

(zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, w tym turystyczne i rekreacyjne) może powodować 

pewną uciążliwość dla środowiska w postaci emisji hałasu i drgań zarówno na etapie 

realizacji jak i eksploatacji. W fazie realizacji inwestycji odziaływanie ma charakter 

krótkoterminowy i  ustaje z chwilą zakończenia prac budowlanych/prac ziemnych. Na etapie 

eksploatacji hałas nie powinien przekraczać dopuszczalnych norm ustalanych na podstawie 

decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz norm ustalonych dla zabudowy chronionej 

akustycznie związanej ze stałym lub czasowym pobytem tj. zabudowa mieszkaniowa, 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa, np. placówki oświatowe, szpitale lub tereny 

uzdrowiskowe. 

8.7. Oddziaływanie na krajobraz kulturowy i zabytki 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na krajobraz kulturowy i zabytki. Potencjalne 

oddziaływania jakie mogą wystąpić przy realizacji zapisów Strategii przedstawiono w Tabeli 

25. 
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Tabela 25. Potencjalne oddziaływanie na krajobraz kulturowy i zabytki 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na krajobraz 
kulturowy i zabytki 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x   x   x  x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru. x     x   x x 

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x   x  x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR  x   x   x  x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

 x    x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  x       x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x   x  x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na krajobraz kulturowy i zabytki. Przewiduje się przewagę 

oddziaływań pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów kulturowych poprzez 

zwiększenie świadomości lokalnej i zastosowanie rozwiązań technicznych innowacyjnych 

służących ochronie dziedzictwa kulturowego, skuteczne promowanie dóbr kultury i jej 

produktów. Potencjalne negatywne oddziaływanie może wystąpić w przypadku działań B, E,  

F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz lokalizacji stref gospodarczych. Działalność gospodarcza 

(zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, w tym turystyczne i rekreacyjne) może powodować 

pewną uciążliwość dla środowiska w postaci emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu i 

drgań rozumiane jako oddziaływanie na elewację i strukturę obiektów zabytkowych. 

Oddziaływanie może wystąpić zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W fazie 

realizacji inwestycji odziaływanie ma charakter krótkoterminowy i  ustaje z chwilą 

zakończenia prac budowlanych/prac ziemnych.  

Prowadzenie inwestycji (prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, 

rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie stanowi zagrożenie dla wartości 

kulturowych danego obszaru lub obiektu. Oddziaływanie to ma charakter krótkoterminowy i  

ustaje z chwilą zakończenia prac budowlanych/prac ziemnych. W perspektywie 

długoterminowej działania takie pozwolą na poprawę stanu technicznego obiektów 

zabytkowych, właściwe zagospodarowanie z ewentualnym nadaniem nowej funkcji oraz 

ogólną poprawę estetyki zabytków i krajobrazu kulturowego. Działania związane z 

rewitalizacją obszarów lub obiektów zabytkowych przyczynią się do zwiększenia wartości 

kulturowych przedmiotów i nieruchomości. 

 

8.8. Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne 

Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii” nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na ludzi. Potencjalne oddziaływania jakie mogą 

wystąpić przy realizacji zapisów „Strategii” przedstawiono w Tabeli 26. 
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Tabela 26. Potencjalne oddziaływanie na ludzi i dobra materialne 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYZNACZONE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU LGD „BRAMA 
MAZURSKIEJ KRAINY” 

Potencjalne oddziaływanie na ludzi i 
dobra materialne 

B P W Sk K D S Ch P N 

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I

 

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego wkreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

D
z
ia

ła
n

ia
 

A 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR x x  x   x x x x 

E Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.  x    x   x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x x x 

G 
Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,  
turystyki, rekreacji lub kultury. 

 x     x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
I Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

D
z
ia

ła
n

ia
 B Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR x x  x   x x x x 

C 
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  
współpracujących w zakresie  świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów  
żywnościowych, rynków zbytu  produktów i usług lokalnych. 

x     x x  x  

D Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk x      x  x  

C
E

L
 O

G
Ó

L
N

Y
 I
II

 

Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznejoraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm 

D
z
ia

ła
n

ia
 

Ab 
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR i wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 x    x x  x  

F Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury x    x  x x x x 
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Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób 

bezpośredni i pośredni na ludzi i dobra materialne. Przewiduje się przewagę oddziaływań 

pozytywnych, stałych i bezpośrednich tj. zwiększenie świadomości lokalnej, budowanie więzi 

lokalnej, zmiana podejścia do stosowania rozwiązań innowacyjnych służących ochronie 

środowiska, promowanie regionu służące rozwojowi turystyki, rekreacji i kultury oraz 

promowaniu lokalnych produktów i usług. Działania związane z rozwojem przedsiębiorczości 

wpływać będą na polepszenie sytuacji społeczno–gospodarczej a tym samym sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD. Potencjalne negatywne oddziaływanie może 

wystąpić w przypadku działań B i F. 

Potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz lokalizacji stref gospodarczych. Działalność gospodarcza 

(zakłady przemysłowe, obiekty usługowe, w tym turystyczne i rekreacyjne) może powodować 

pewną uciążliwość dla środowiska w postaci emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji 

hałasu i drgań. Źródłem emisji jest głównie praca ciężkiego sprzętu mechanicznego w fazie 

realizacji inwestycji lub w ramach powadzonej działalności gospodarczej. W fazie realizacji 

inwestycji odziaływanie ma charakter krótkoterminowy i  ustaje z chwilą zakończenia prac 

budowlanych/prac ziemnych.  

Działania związane z remontem/modernizacją lub rewitalizacją obszarów lub obiektów 

zabytkowych przyczynią się do zwiększenia wartości materialnej przedmiotów i 

nieruchomości na danym obszarze. 

9. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 

ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” nie graniczy z terytorium innego kraju, ponadto  

w projekcie Strategii nie przewiduje się realizacji inwestycji, które mogłyby spowodować 

wystąpienie oddziaływań o charakterze transgranicznym zgodnie z Ustawą o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko [1]. 
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10. ROZWIĄZNIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA SRODOWISKO, 

WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 

TEGO OBSZARU 

Zapisy „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020” w sposób właściwy uwzględniają 

aspekt ochrony środowiska, ochrony krajobrazu oraz ochronę zdrowia i życia ludzi, 

wynikający wielokrotnie z regulacji prawnych. Jednocześnie strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii pozwoliła na identyfikację potencjalnych 

oddziaływań na środowisko, dla których proponuje się działania mające na celu 

zapobieganie, ograniczenie do minimum oraz kompensacje przyrodniczą skutków realizacji 

Strategii.  

10.1. Ochrona różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz 

obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody 

 

W zakresie Ochrony różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów 

podlegających ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [4], w tym obszarów 

Natura 2000 wskazuje się na lokalizację inwestycji dotyczących rozwoju działalności 

gospodarczej w sektorze przemysłu i usług uciążliwych dla środowiska poza obszarami 

chronionymi. W przypadku inwestycji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej realizowanych 

na obszarach chronionych wskazuje się na konieczność dostosowania się do ograniczeń 

wynikających z Planów zadań ochrony i Planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz 

aktów prawa miejscowego powołujących dane formy ochrony przyrody.  

W zakresie ochrony bioróżnorodności, flory i fauny wskazuje się na ograniczenie 

lokalizacji inwestycji na terenach przyrodniczo cennych, w miejscach występowania 

gatunków objętych ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin, ochrony gatunkowej zwierząt i ochrony gatunkowej grzybów [16] [17] [18] 

oraz gatunków rzadki i ginących wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt. 

W przypadku realizacji inwestycji, które kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

[15] konieczna jest właściwa ocena oddziaływania na przyrodę obszaru. Przed każdą 

inwestycją, nie tylko wymagająca sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko 

zgodnie z Ustawią o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1] 

wskazuje się na potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych stwierdzających 

występowanie chronionych siedlisk i gatunków. 

Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu 

mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona 

drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków 
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przed wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie 

realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji. Ponadto przeglądy pojazdów, wymiana 

płynów hydraulicznych i chłodniczych oraz tankowanie paliwa wykonywane wyłącznie na 

terenach utwardzonych. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany  do ewentualnej działalności 

gospodarczej będzie sprawny technicznie, użytkowany zgodnie z ich dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi oraz spełniać będzie inne wymagania określone w Kodeksie o ruchu 

drogowym oraz w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy [19]. 

W sytuacji wycieku substancji szkodliwych z pracującego sprzętu mechanicznego do 

gruntu lub wód gruntowych należy podjąć działania mające na celu oczyszczenie miejsca 

skażenia metodą in situ lub ex situ.  

W przypadku wycinki drzew i krzewów wymaganych przy realizacji inwestycji, konieczne 

jest wykluczenie, że obiekt przyrodniczy nie podlega ochronie. W przypadku drzew i 

krzewów nie objętych ochroną wskazuje się na przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej 

poprzez nowe nasadzenia. 

10.2. Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu 

 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi wskazuje się na przestrzeganie zapisów Ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych [5] oraz Rozporządzenia w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi [20].  

Podczas prowadzenie robót ziemnych i prac budowlanych wskazuje się na właściwe 

zagospodarowanie mas ziemnych, gromadzenie oddzielnie gruntu oraz warstwy próchniczej 

(humusu) oraz ponowne ich wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzeby w innej 

lokalizacji (np. w celu rekultywacji terenów). 

Zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu 

środowiska glebowego substancjami chemicznymi. Każde prowadzenie robót budowlanych i 

robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia 

terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i 

oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe 

zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji. 

Ponadto przeglądy pojazdów, wymiana płynów hydraulicznych i chłodniczych oraz 

tankowanie paliwa wykonywane wyłącznie na terenach utwardzonych. Sprzęt mechaniczny 

wykorzystywany  do ewentualnej działalności gospodarczej ma być sprawny technicznie, 

użytkowany zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz spełniać inne 

wymagania określone w Kodeksie o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [19]. 

W sytuacji wycieku substancji szkodliwych z pracującego sprzętu mechanicznego do gruntu 

lub wód gruntowych należy podjąć działania mające na celu oczyszczenie miejsca skażenia 

metodą in situ lub ex situ.  

Negatywne oddziaływanie powinno być również minimalizowane na etapie prowadzenia 

działalności/ eksploatacji inwestycji. Wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków 

powstających z działalności usługowej/przemysłowej oraz wód opadowych i roztopowych z 

terenów utwardzonych poprzez zastosowanie systemów kanalizacji sanitarnej i systemów 

kanalizacji deszczowej lub gromadzenie w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

Konieczne jest oczyszczenie ścieków przed wprowadzeniem ich do wód i do gruntu zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
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do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego [21]. 

W zakresie gospodarki odpadami (odpady budowlane, przemysłowe, komunalne) 

inwestor/właściciel zobligowany jest uregulować sposób gromadzenia i odbioru 

wytworzonych odpadów. Zatem odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom 

prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane 

prawem zezwolenia zgodnie z Ustawą o odpadach [6] i Ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach [7]. 

W zakresie ochrony krajobrazu wskazuje się na lokalizację inwestycji dotyczących 

rozwoju działalności gospodarczej w sektorze przemysłu i usług uciążliwych dla środowiska 

poza obszarami chronionymi. W przypadku inwestycji infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej realizowanych na obszarach chronionych wskazuje się na konieczność 

dostosowania do ograniczeń wynikających z Planów zadań ochrony i Planów ochrony dla 

obszarów Natura 2000 oraz aktów prawa miejscowego powołujących dane formy ochrony 

przyrody, które również ustalają zasady w zakresie ochrony krajobrazu przyrodniczego i 

kulturowego. Konieczne jest dostosowanie do zapisów Ustawy o ochronie przyrody [4] i 

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu [8]. 

W przypadku realizacji inwestycji, które kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

[15] konieczna jest właściwa ocena oddziaływania na krajobraz obszaru. Przed każdą 

inwestycją, nie tylko wymagającą sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko 

zgodnie z Ustawią o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1] 

wskazuje się na potrzebę oceny wpływu inwestycji na krajobraz. Istotna jest również analiza 

w kontekście przygotowywanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

audytu krajobrazowego zgodnie z wytycznymi pn. Identyfikacja i ocena krajobrazów – 

metodyka oraz główne założenia [O].  

10.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

 

W związku ograniczeniem wpływu ewentualnych nowych inwestycji na wody 

powierzchniowe i podziemne wskazuje się na właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie 

generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu, w trakcie realizacji inwestycji oraz 

na etapie eksploatacji. Konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami i warunki 

korzystania z wód określają przepisy Ustawy Prawo Wodne [3] . 

Właściwa gospodarka wodnościekowa powinna opierać się o system kanalizacyjny 

zapewniający zbieranie całości generowanych ścieków i ich oczyszczanie. Stosowanie 

zbiorników bezodpływowych traktuje się jako rozwiązanie tymczasowe np. na etapie 

realizacji inwestycji lub w sytuacji braku technicznych i ekonomicznych możliwości na 

budowę sieci kanalizacyjnych. Wskazuje się również na właściwe zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w oparciu o system kanalizacji 

deszczowej i oczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem do wód i gruntu. Stosowanie 

zbiorników bezodpływowych również traktuje się jako rozwiązanie tymczasowe lub w sytuacji 

braku technicznych i ekonomicznych możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych.  
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Ścieki odprowadzane do wód i gruntu musza spełniać zapisy Rozporządzenia w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [21]. 

Wskazuje się również na konieczność przestrzegania zapisów art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW). Zgodnie, z którym należy utrzymywać dobry stan wód w ramach 

wyznaczonych jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Na obszarze LGD 

występują jednolite części wód powierzchniowych ze złym stanem wód, zagrożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych wyznaczonych w RDW, dotyczy to zarówno stanów 

rzek i jezior. Termin osiągnięcia stanu dobrego został przesunięty do roku 2021 lub 2027.  

10.4. Ochrona zasobów naturalnych 

 

Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich 

wykorzystywanie. Istotne jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na 

zasoby naturalne. Działalność gospodarcza winna być prowadzona z zastosowaniem 

najlepszych dostępnych technik (BAT). Istotnym jest prowadzenie technologii innowacyjnych 

ograniczających w znacznym stopniu wodochłonność i materiałochłonność gospodarki.  

Warunki korzystania ze środowiska winny wskazywać wydane decyzje/pozwolenia, 

koncesje tj. na podstawie przepisów Ustawy Prawo Wodne [3] wydawane są pozwolenia 

wodnoprawne, a na podstawie przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze [9] koncesje 

na wydobywanie kopalin. Istotna jest tutaj weryfikacji i kontrola wydanych dokumentów przez 

odpowiednie jednostki. Przewidywana wielkość zasobów potrzebna do realizacji inwestycji 

określana jest również w Kartach informacyjnych i Raportach oddziaływania na środowisko 

zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1] 

10.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i zapobieganie zmianom 

klimatu 

 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w ramach realizacji inwestycji 

oraz prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje się na stosowanie najlepszych 

dostępnych technik (BAT), prowadzenie działalności wewnątrz obiektów budowlanych, 

wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a następnie ich oczyszczanie na 

filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego, prowadzenie 

przerw w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu 

jałowym.  

Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wielkość emisji i źródła emisji 

określone są w decyzje/pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

wydane na podstawie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [10]. Konieczne jest 

zachowanie standardów określonych w Rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu [12]. Istotna jest również weryfikacji i kontrola wydanych dokumentów 

(pozwoleń) przez odpowiednie jednostki.  

Obszar LGD znajduje się w strefie warmińsko – mazurskiej, w której odnotowywane są 

przekroczenia dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle 

PM10. Wskazuje się na analizę planowanych działań pod kątem zapisów Programu ochrony 

powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 
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wraz z planem działań krótkoterminowych, jak również opracowanych na poziomie lokalnym 

(gminny) Programów Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Dążenie do rozwoju gospodarczego obszaru LGD należy realizować z zachowaniem i 

efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu  zgodnie 

ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 r. (SPA 2020) [P].  

10.6. Ochrona klimatu akustycznego 

W zakresie ograniczenia wpływu na klimat akustyczny wskazuje się na stosowanie 

najlepszych dostępnych technik (BAT), utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 

urządzeń emitujących hałas, utrzymanie dróg lokalnych, dojazdowych i  wewnętrznych w 

dobrym stanie technicznym, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

prowadzenie działalności wyłącznie w porze dziennej, prowadzenie działalności wewnątrz 

obiektów budowlanych.  Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do ewentualnej działalności 

gospodarczej będzie sprawny technicznie, użytkowany zgodnie z ich dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi oraz spełniać będzie inne wymagania określone w Kodeksie o ruchu 

drogowym oraz w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy [19]. 

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem wskazuje się na dotrzymywanie 

standardów akustycznych określone w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [13], dla terenów chronionych akustycznie. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska [10] w przypadku stwierdzenia przez organ 

ochrony środowiska (na podstawie pomiarów własnych, pomiarów wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska lub podmiotu zobowiązanego do ich przeprowadzenia), że  wyniku 

prowadzonej działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu organ wydaje 

decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla danej instalacji. 

10.7. Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków 

W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków wskazuje się na lokalizację 

inwestycji dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w sektorze przemysłu i usług 

uciążliwych dla środowiska poza terenami o szczególnych walorach kulturowych.  

W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na 

terenach ochrony konserwatorskiej, na terenach parków kulturowych zgodnie z Ustawą o 

ochronie zabytków [11] wskazuje się na potrzebę analizy wpływu inwestycji na obszary i 

obiekty cenne kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej wyżej ustawy konieczne będzie 

uzgodnienie z właściwym organem ochrony konserwatorskiej zakresu i realizacji prac.  

Prowadzenie inwestycji (prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych, 

rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie wymaga dobrania właściwych 

technik konserwatorskich. 

10.8. Ochrona zdrowia i życia ludzi i dóbr materialnych 

 

W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed 

hałasem omówione w pkt. 10.6 i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu omówione w 

pkt.10.5. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej 

pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie na zdrowie i życie ludzi. Ponadto  

zastosowanie najnowszych dostępnych technologii (BAT) przy prowadzeniu inwestycji, 
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stosowanie się do zasad bhp, ogrodzenie obszaru przed wtargnięciem osób trzecich pozwoli 

na wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi. Wskazuje się również na właściwe 

zabezpieczenie każdej inwestycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich. 

11. METODY ANALIZY SKUTÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

System oceny skutków realizacji Strategii powinien być oparty na odpowiednio 

dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Jako główne narzędzie służące analizie 

skutków realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a więc również będących przedmiotem 

Strategii, należy wskazać system Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 25 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Ustawy Prawo Ochrony Środowiska[10] stanowi on 

system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i 

rozpowszechniania informacji o środowisku. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu 

rocznym, a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska [10], co najmniej w cyklu dwuletnim. 

Oprócz monitoringu państwowego, jako narzędzie służące monitorowaniu skutków 

funkcjonowaniaobiektów i urządzeń w środowisku należy wskazać analizę (monitoring) 

porealizacyjny - instrument mający na celupraktyczną weryfikację ustaleń/zaleceń zawartych 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Stopień ogólności analizowanego dokumentu w powiązaniu z opisem funkcjonujących w 

obowiązującym porządku prawnym narzędzi i mechanizmów kontroli stanu środowiska 

wskazuje, że nie zachodzi potrzeba wskazywania dodatkowych metod skutków wdrożenia 

postanowień projektowanej Strategii dla środowiska. 

Ponadto jako rozwiązanie służące skuteczniejszej ocenie prośrodowiskowego charakteru 

projektu Strategii, w dokumencie jako element ewaluacji – oceny wdrażania projektu 

Strategiizaproponowano następujące wskaźniki: 

 liczba zrealizowanych projektów z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

 liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub  restauratorskim w wyniku 

wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii   

 liczba  działań  promujących walory przyrodnicze, turystyczne, różnorodność kulturową 

i dziedzictwo przyrodnicze Warmii 

 liczba przedsięwzięć promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Warmii (w tym 

dziedzictwo kulinarne). 
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12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ 

ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

Alternatywą dla rozwiązań zawartych w Strategii jest tzw. wariant zerowy czyli brak 

realizacji działań wynikających z przyjętego dokumentu. Skutki takiego rozwiązania 

wskazane zostały w pkt. 6 niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko.  

Ustalenia przyjęte w Strategii uwzględniają wszelkie aspekty ochrony środowiska oraz 

wskazują na potrzebę zachowania ochrony poszczególnych komponentów środowiska. W 

Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii w sposób wystarczający uwzględniono 

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensacje przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko. W związku z powyższym nie wskazuje się 

rozwiązań alternatywnych. 
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Charakterystyka obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, aktualny stan 
zagospodarowania i użytkowania oraz stan środowiska 

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” położona jest w południowej części 
województwa warmińsko - mazurskiego. Obszar działania LGD obejmuje 13 gmin z 3 powiatów tj. 
działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego, o łącznej powierzchni 3 273 km

2
.  Pod względem 

fizyczno-geograficznym zgodnie z regionalizacją J. Kondrackiego [B] obszar LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” znajduje się w obrębie mezoregionów: Garb Lubawski, Równina Urszulewska, 
Wzniesienie Mławskie, Równina Kurpiowska, Pojezierze Olszyńskie, Pojezierze Mrągowskie i 
Równina Mazurska. W strukturze użytkowania obszaru LGD występują tereny zabudowane, 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową jak również niezabudowane, 
w tym tereny użytkowane rolniczo, tereny leśne, tereny wód powierzchniowych, jak również tereny 
przeznaczone na infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Sposób zagospodarowania i 
użytkowania terenu dla każdej z powyższych funkcji wynika z obowiązujących dokumentów 
planistycznych podjętych uchwałą na szczeblu gminnym. 

Pod względem klimatycznym obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” znajduje się w obrębie 2 
regionów, w dzielnicy mazurskiej i dzielnicy środkowej (bydgoskiej). Krainy te charakteryzują się 
nieco różniącymi się warunkami klimatycznymi. Średnia roczna  temperatura wynosi ok. 7 

o
C. 

Najwyższe  średnie  maksima  występują  zwykle  w lipcu, którego średnia miesięczna temperatura 
wynosi ok. 17 

o
C . Najzimniejszym jest styczeń ze średnią temperaturą ok.- 4 

o
C.  Obszar  całych  

Mazur  to  strefa  stałego  ścierania  się  mas  powietrza  atlantyckiego i kontynentalnego. W 
ostatnich 5-10 latach obserwowany jest także wzrost ilości dni (zwłaszcza  wiosną  i  wczesnym  
latem),  z  napływem  powietrza  zwrotnikowego.  Stąd  też,  w zależności od dominacji jednej z nich 
pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłe  i deszczowe zimy lub gorące i suche lata, na 
przemian z chłodnymi i wilgotnymi.  Średnia roczna suma opadów wynosi 450-630 mm.  Długość 
okresu wegetacyjnego to około 200 dni.   

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zlokalizowany  jest  w  obrębie jednostek strukturalnych 
takich jak Niecka Brzeźna oraz Platforma Wschodnioeuropejska – jednostka  wtórna  to  
Wzniesienie  Mazursko  –  Suwalskie.  W/w  jednostki  zbudowane  są przede wszystkim z utworów 
kredy oraz utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wśród utworów trzeciorzędowych 
występują utwory oligoceńskie - piaski drobnoziarniste, mułki i iły, utwory  mioceńskie  -  iły  i  mułki  
z  wkładkami  piasków  i  piaskowców  z domieszkami pyłu węglowego oraz osady plioceńskie 
stanowią powierzchnię podczwartorzędową. Utwory czwartorzędowe stanowią utwory 
plejstoceńskie pochodzenia lodowcowego (piaski, żwiry, pospółki, piaski gliniaste, gliny  oraz utwory 
holoceńskie – utwory rzeczne i bagienne. Na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” występują 
udokumentowane złoża surowców naturalnych, są to głównie kruszywa naturalne oraz pojedyncze 
złoża węgli brunatnych i torfu. 

Pokrywę glebową tworzą przede wszystkim gleby brunatnoziemne oraz bielicoziemne. Do gleb 
brunatnoziemnych, korzystnych pod względem żyzności zalicza się gleby brunatne i płowe. Do 
znaczniej mniej żyznych gleb bielicoziemnych należą gleby rdzawe i bielicowe. Na zdecydowanie 
mniejszych powierzchniach przede wszystkim w obniżeniach terenu, w sąsiedztwie małych cieków, 
czy też w dolinie rzek: Wkry i Szkotówki, występują gleby semihydrogeniczne (czarne ziemie) i 
hydrogeniczne (gleby torfowe, torfowo – murszowe, torfowo – mułowe i murszaste).  

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” położony jest w granicach pięciu Jednolitych Części 
Wód Podziemnych (JCWPd). Stan wód ocenia się jako dobry. Ponadto obszar LGD leży w zasięgu 
występowania trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 213 Zbiornik 
międzymorenowy Olsztyn, GZWP nr 214 Zbiornika Działdowo, GZWP nr 215 Subniecka 
Warszawska.  

Najważniejsze cieki wodne obszaru LGD to rzeka Łyna (źródło rzeki znajduje się na terenie 
gminy Nidzica), rzeka Wkra (płynie przez teren gmin: Kozłowo, Iłowo-Osada, Działdowo i Płośnica), 
rzeka Orzyc (płynie przez teren gmin: Janowiec Kościelny i Janowo), rzeka Omulew (źródło rzeki 
znajduje się na terenie gminy Nidzica, następnie płynie przez teren gmin: Jedwabno i Wielbark), 
rzeka Krutynia (płynie przez teren gminy Świętajno). 

Na obszarze LGD na terenie gmin: Dźwierzuty, Szczytno, Świętajno, Jedwabno i Nidzica 
występują licznie jeziora polodowcowe. Główne jeziora obszaru LGD to: Rańskie, Babięty Wielkie, 
Sasek Wielki, Sasek Mały, Wałpusz, Łęsk, Marksoby, Sędańskie, Świętajno Narckiej, Bajnickie, 
Małszewnie, Dłużek, Omulew, Kownackie. 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” położony jest w granicach 51 Jednolitych Części Wód 
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Powierzchniowych (JCWPrz) i 26 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWPj) jeziornych. 
Stan wód w obrębie jednolitych częściach wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych jest dobry 
lub zły tj. niezagrożony lub zagrożony osiągnięciem dobrego stanu.   

Na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” występują obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i 
wynosi raz na 100 lat.   

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy" posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, czyste  
środowisko,  liczne  kompleksy  leśne  zasobne  w  runo  leśne  (w  przypadkach  niektórych  gm in, 
zalesienie  sięga  70%  powierzchni  gminy),  co  w  połączeniu  z  brakiem  uciążliwego  przemysłu  
daje  czyste, nieskażone  środowisko. Na  terenie  LGD  występują  obszary  chronione  w  ramach  
sieci  Natura  2000,  liczne rezerwaty, parki  krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu i 
korytarze ekologiczne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,  liczne  zbiorniki  
wodne,  ostoje  zwierzyny,  i  pomniki  przyrody. Walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjają 
rozwojowi agroturystyki, turystyki i rekreacji. 

Na obszarze LGD wyznaczono stanowisko pomiaru stężeń substancji w powietrzu w przy ul. 
Traugutta w Nidzicy, gdzie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia 
pyły PM10. Przyczyną oddziaływania jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem 
budynków. Ponadto poprzez zastosowanie szacunkowej metody oceny jakości powietrza 
stwierdzono, że na terenie gminy Działdowo i gminy Szczytno występuje przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu (BaP). Główną przyczyną przekroczeń jest emisja 
związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zatem na obszarze LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy”  stan  powietrza  związany  jest  z  ilością  zanieczyszczeń emitowanych głównie ze: źródeł 
tzw. emisji niskiej, emitory do 40 m n.p.t.: lokalne kotłownie i indywidualne systemy grzewcze; jak 
również ze szlaków komunikacyjnych, działalności gospodarczej, oczyszczalni ścieków i składowisk 
odpadów.   

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów poziomu hałasu na obszarze LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” odnotowano przekroczenia standardów hałasu. W obrębie drogi krajowej nr 7 na 
odcinku Nidzica – granica województwa biegnącej przez tereny gminy Nidzica odnotowano 
niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm do 5 dB. Ponadto w obrębie drogi wojewódzkiej nr 
545 biegnącej przez tereny gminy Nidzica na odcinku 1 odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 
norm hałasu w zakresie 5-10 dB. Z kolei dla  części  odcinka nr 2 występują  przekroczenia  
dopuszczalnych  norm  hałasu  w  porze dzienno-wieczorno-nocnej  w  zakresie  0-5  dB.   

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pól elektromagnetycznych na obszarze LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy” nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej dla pól 
elektromagnetycznych. 

Istniejące problemy ochrony środowiska 

Obszar LGD jest obszarem o cennych wartościach środowiskowych i kulturowych.  Wyznaczone 
formy ochrony przyrody zajmują znaczną część obszaru LGD i mają za celu ochronę 
najcenniejszych jego walorów. Akty prawa miejscowego lub plany ochrony obszarów Natura 2000 
wskazują na liczne zakazy i ograniczenia w sposobie użytkowania terenu, co często pozostaje w 
sprzeczności z planowanym rozwojem gospodarczym regionu. Istotne z punktu widzenia Strategii to 
zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z rozwojem infrastruktury, rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej z zachowaniem szczególnych walorów przyrodniczych i kulturowych 
obszaru LGD. Rozwój działalności turystycznej, a co za tym idzie zwiększanie ruchu turystycznego 
powinno odbywać się nie na zasadzie presji, a zrównoważonego rozwoju.  

Rozwój gospodarczy wiąże się z pewnymi uciążliwościami dla środowiska. Działalność 
gospodarcza może powodować emisję zanieczyszczeń do wód i ziemi, do powietrza, emisję hałasu 
etc. Szczególnie istotna jest zatem właściwa lokalizacja m.in. względem obszarów chronionych, 
obiektów zabytkowych, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem ludzi lub stosowanie 
rozwiązań służącym minimalizacji negatywnych oddziaływań. 

Problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia „Strategii” jest ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami. Obszar LGD znajduje się w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) rzecznych i jeziornych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu wód. Szczególnie 
problematyczne są jednolite części wód jeziornych, w których samooczyszczenie może nastąpić za 
bardzo wiele lat mimo całkowitej eliminacji presji. 

Potencjalne oddziaływanie na środowisko 

Niepodejmowanie działań wynikających ze „Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014 
– 2020” będzie mieć pozytywny skutek dla stanu środowiska. Przyczyną tego stanu będzie brak 
realizacji działań, które w oczywisty sposób nie będą generować dodatkowych emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. Jednak jest to myślenie jednokierunkowe. Brak nowych inwestycji 
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ograniczy w sposób istotny rozwój społeczno – gospodarczy gmin obszaru LGD. Należy zatem 
pamiętać, że większość działań wpisanych do Strategii to zadania służące ochronie środowiska 
m.in. wdrażanie innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska i zmian klimatycznych z 
jednoczesnym podnoszeniem świadomości społecznej w tym zakresie, rewitalizacja obiektów i 
obszarów zabytkowych i cennych kulturowo, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Są to 
więc długoterminowe i kompleksowe działania rekompensujące w znaczny sposób funkcjonowanie 
człowieka w środowisku, pozwalający na rozwój społeczno – gospodarczy z zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

W wyniku braku realizacji Strategii utrudniona zostanie koordynacja i realizacja działań 
dotyczących współpracy LGD „Brama Mazurskiej Krainy” z mieszkańcami obszaru, gminami, innymi 
instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działań prośrodowiskowych. Jednocześnie 
brak przyjętej Strategii skutkować będzie ograniczeniem w dostępie do zewnętrznych środków 
finansowych zwłaszcza z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, 
które w dużej mierze wspierają rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska.  

Wyznaczone w Strategii działania są działaniami miękkimi, o charakterze nieinwestycyjnym lub 
działaniami inwestycyjnymi, które ujmują ogół potrzeb wynikających z rozwoju gospodarczego oraz 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, społecznej, rekreacyjne, turystycznej itp. 
Działania inwestycyjne mają charakter lokalny, ale nie mają określonego czasu ani miejsca, a 
jedynie perspektywę czasową tj. w latach 2014-2020, w związku z czym ocena oddziaływań takich 
działań jest utrudniona. Mając na uwadze inwestycje realizowane na obszarze LGD, które mogą 
kwalifikować się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko prowadzona będzie wówczas procedura ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji. 

Realizacji działań wskazanych w Strategii może potencjalnie oddziaływać w sposób bezpośredni 
i pośredni na wszystkie komponenty środowiska. Przewiduje się przewagę oddziaływań 
pozytywnych, stałych i pośrednich tj. ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez 
zwiększenie świadomości lokalnej, zastosowanie rozwiązań technicznych innowacyjnych służących 
ochronie środowiska i zmianom klimatycznym, rozwój i promocja regionu. Potencjalne negatywne 
oddziaływanie może wystąpić w przypadku działań B i F. 

W przypadku działania B potencjalne oddziaływanie negatywne będzie zależne od specyfiki 
prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizacji stref gospodarczych, rozwoju obiektów i 
infrastruktury służącej działalności gospodarczej, rozumianej w kontekście zwiększania powierzchni 
zabudowy, na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na terenach objętych ochroną prawną, 
przekształcenia powierzchni gleby i ziemi lub jej trwałego zanieczyszczenia oraz powstawania 
dominant krajobrazowych. Na ogół są to oddziaływania stałe prowadzące do nieodwracalnych 
zmian w strukturze użytkowania terenu. Źródłem zagrożenia dla wód są nieoczyszczone ścieki 
przemysłowe, generowane w procesie produkcyjnym, ścieki socjalno – bytowe z działalności 
bytowej człowieka oraz wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych niosące ładunek 
zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne).   

W przypadku działania F potencjalne oddziaływanie negatywne rozumiane jest w kontekście 
zwiększania powierzchni zabudowy, przeznaczonej na infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną, na 
obszarach cennych przyrodniczo, w tym na terenach objętych ochroną prawną. Są to na ogół 
oddziaływania stałe prowadzące do nieodwracalnych zmian w strukturze użytkowania terenu.   

Potencjalne oddziaływanie może wystąpić w przypadku działań B i F, wynika z potrzeby 
pozyskiwania zasobów naturalnych tj. woda, gleba, zasoby kopalin, drewno na potrzeby rozwoju 
gospodarczego i realizacji nowych inwestycji. Wielkość zapotrzebowania będzie wynikała z rodzaju 
inwestycji i zastosowanej technologii. Działania mają jednak charakter lokalny, w związku z czym 
nie przewiduje się pozyskiwania zasobów zagrażający ich sczerpaniu. 

Źródłem zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi jest również emisja hałasu i drgań oraz 
emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla 
(CO2) istotnym z punktu widzenia przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego CO2 (tzw. gazu cieplarnianego) z uwagi na skalę działań jakie 
zaplanowano z niniejszej Strategii będzie miała charakter marginalny.  

Na etapie budowy prowadzenie prac ziemnych i budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu 
mechanicznego może powodować krótkoterminowe oddziaływania wynikające ze zwiększonej 
emisji zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych oraz emisji hałasu i 
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drgań. Podczas prowadzenia robót budowlanych/prac ziemnych mogą wystąpić sytuacje awaryjne 
(oddziaływanie krótkoterminowe) związane z niewłaściwą obsługą sprzętu mechanicznego lub 
wyciekiem i przenikaniem do gruntu substancji szkodliwych. 

Obszar LGD „Brama Mazurskiej Krainy” nie graniczy z terytorium innego Państwa, dodatkowo w 
projekcie Strategii nie przewiduje się realizacji inwestycji, które mogłyby spowodować wystąpienie 
oddziaływań o charakterze transgranicznym.  

Rozwiązania mające na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą 

W zakresie ochrony różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlegających 
ochronie, w tym obszarów Natura 2000 wskazuje się na lokalizację inwestycji dotyczących rozwoju 
działalności gospodarczej w sektorze przemysłu i usług uciążliwych dla środowiska poza obszarami 
chronionymi. W przypadku inwestycji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wskazuje się na 
konieczność ochrony obszarów chronionych. W zakresie ochrony bioróżnorodności, flory i fauny 
wskazuje się na ograniczenie lokalizacji inwestycji na terenach przyrodniczo cennych, w miejscach 
występowania gatunków objętych ochroną gatunkową. W przypadku realizacji inwestycji, które 
kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko konieczna jest właściwa ocena oddziaływania na przyrodę obszaru. 
Przed każdą inwestycją, nie tylko wymagająca sporządzenia wskazuje się na potrzebę 
przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych stwierdzających występowanie chronionych siedlisk 
i gatunków. 

Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego 
wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz 
właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do 
gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie 
eksploatacji. Ponadto przeglądy pojazdów, wymiana płynów hydraulicznych i chłodniczych oraz 
tankowanie paliwa wykonywane wyłącznie na terenach utwardzonych. Sprzęt mechaniczny 
wykorzystywany  do ewentualnej działalności gospodarczej będzie sprawny technicznie, 
użytkowany zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi. W sytuacji wycieku substancji 
szkodliwych z pracującego sprzętu mechanicznego do gruntu lub wód gruntowych należy podjąć 
działania mające na celu oczyszczenie miejsca skażenia metodą in situ lub ex situ.  

W przypadku wycinki drzew i krzewów wymaganych przy realizacji inwestycji, konieczne jest 
wykluczenie, że obiekt przyrodniczy nie podlega ochronie. W przypadku drzew i krzewów nie 
objętych ochroną wskazuje się na przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez nowe 
nasadzenia.Podczas prowadzenie robót ziemnych i prac budowlanych wskazuje się na właściwe 
zagospodarowanie mas ziemnych, gromadzenie oddzielnie gruntu oraz warstwy próchniczej 
(humusu) oraz ponowne ich wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzeby w innej 
lokalizacji (np. w celu rekultywacji terenów). 

Negatywne oddziaływanie powinno być również minimalizowane na etapie prowadzenia 
działalności/ eksploatacji inwestycji. Wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków 
powstających z działalności usługowej/przemysłowej oraz wód opadowych i roztopowych z terenów 
utwardzonych poprzez zastosowanie systemów kanalizacji sanitarnej i systemów kanalizacji 
deszczowej lub gromadzenie w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.Stosowanie zbiorników 
bezodpływowych również traktuje się jako rozwiązanie tymczasowe lub w sytuacji braku 
technicznych i ekonomicznych możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych. 

Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. 
Istotne jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne. 
Działalność gospodarcza winna być prowadzona z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik 
(BAT). Istotnym jest prowadzenie technologii innowacyjnych ograniczających w znacznym stopniu 
wodochłonność i materiałochłonność gospodarki.  

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i ograniczenia wpływu na klimat 
akustyczny w ramach realizacji inwestycji oraz prowadzonej działalności gospodarczej wskazuje się 
na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), utrzymanie odpowiedniego stanu 
technicznego urządzeń emitujących hałas, utrzymanie dróg lokalnych, dojazdowych i  
wewnętrznych w dobrym stanie technicznym, prowadzenie działalności wewnątrz obiektów 
budowlanych, wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a następnie ich oczyszczanie 
na filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego, prowadzenie 
przerw w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowane pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.  

W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na 
terenach ochrony konserwatorskiej, na terenach parków kulturowych wskazuje się na potrzebę 
analizy wpływu inwestycji na obszary i obiekty cenne kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej 
wyżej ustawy konieczne będzie uzgodnienie z właściwym organem ochrony konserwatorskiej 
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zakresu i realizacji prac. 
W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz dóbr materialnych wskazuj się na stosowanie się 

do zasad bhp, ogrodzenie obszaru przed wtargnięciem osób trzecich pozwoli na wyeliminowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi oraz zabezpieczenie każdej inwestycji pod względem ochrony 
dóbr materialnych osób trzecich.  

Rozwiązania alternatywne 

Alternatywą dla rozwiązań zawartych w Strategii jest tzw. wariant zerowy czyli brak realizacji 
działań wynikających z przyjętego dokumentu. Skutki takiego rozwiązania wskazane zostały w pkt. 
6 niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko.  

Ustalenia przyjęte w Strategii uwzględniają wszelkie aspekty ochrony środowiska oraz wskazują 
na potrzebę zachowania ochrony poszczególnych komponentów środowiska. W Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla Strategii w sposób wystarczający uwzględniono rozwiązania 
mające na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko. W związku z powyższym nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych..  
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14. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2015r., poz. 199 – tekst tednolity z późn. zm) 

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 – tekst jednolity z 

późn. zm.); 

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 1651 – 

tekst jednolity z późn. zm.);  

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2015r., poz. 

909 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2013r., poz. 21 – tekst jednolity 

z późn. zm.) 

[7] Ustawa z dnia 13 września 199r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

2013r.nr 0,  poz. 1399 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[8] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015r., poz. 774) 

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015r., poz. 196 – 

tekst jednolity z późn. zm.) 

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 

1232 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2014r., poz. 1446 – tekst jednolity z późn. zm.) 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031) 

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 – tekst jednolity z 

późn. zm.) 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). 

[15] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 – tekst 

jednolity z późn. zm.) 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochronie 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014, poz. 1408) 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348) 

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

pospolite (Dz. U. 2002r., nr 109 poz. 962 z późn. zm) 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359) 
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[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) 
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