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Streszczenie
Program Ochrony Środowiska M.Olsztyna sporządzony został w sposób zgodny z założeniami II
Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska
oraz ustaleniami wojewódzkiego programu ochrony środowiska dla województwa warmińsko –
mazurskiego.
Miejski program składa się z dwóch części – DIAGNOZY I KONCEPCJI.
W pierwszej części, tj. w DIAGNOZIE przedstawiono ogólną charakterystykę miasta oraz dokonano
oceny aktualnego stanu ochrony miejskiego środowiska w odniesieniu do poszczególnych jego
elementów, tj.:
y zasobów i stanu miejskiej przyrody,
y zasobów wodnych,
y prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem wód opadowych,
y zagospodarowania i ochrony powierzchni ziemi i gleb,
y powietrza, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego oraz awarii przemysłowych.
W podsumowaniu DIAGNOZY sformułowano wnioski, stanowiące cele do osiągnięcia w okresie
realizacji Programu. Cele oraz zadania służące ich realizacji zawarto w KONCEPCJI.
W Programie uwzględniono wszystkie aspekty środowiska i zrównoważonego rozwoju , od
racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, poprzez zrównoważone korzystanie z zasobów
naturalnych, poprawę jakości miejskiego środowiska i edukacje ekologiczną do instrumentów
służących jego realizacji i niezbędnych środków finansowych.
Regionalne i lokalne uwarunkowania powodują, że najbardziej istotne zadania do rozwiązania w
latach objętych Programem to:
- poprawa klimatu akustycznego,
- dalsze rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i wód opadowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego,
- stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- dalsze kształtowanie przestrzeni przyrodniczej miasta.
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań, służących realizacji
ustalonych celów, wskazanych do finansowania ze środków zewnętrznych, tj. krajowych
funduszy celowych oraz europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
W Programie ujęto zadania związane z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są
władze lokalne (zadania własne) jak też lokalne podmioty gospodarcze. Program określa również
zadania mieszczące się w kategorii koordynowanych – współfinansowanych ze środków budżetu
województwa i środków UE.
Program Ochrony Środowiska M.Olsztyna nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz
opracowaniem o charakterze operacyjnym, przeznaczonym do okresowej aktualizacji co 2 lata. Cele
oraz zadania, służące ich realizacji określono w sposób uwzględniający zarówno zapisy wojewódzkiego
programu ochrony środowiska jak również specyfikę i potrzeby środowiska miejskiego, stosownie do
potrzeb pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, niezbędnych do wykonania Programu w
warunkach aktualnych możliwości budżetowych miasta.
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Program Ochrony Środowiska M. Olsztyna – DIAGNOZA
I. Wstęp
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wskazano w niej, że ochrona środowiska
jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Do władz publicznych należą
również władze gmin, które posiadają szereg kompetencji z zakresu ochrony środowiska.
Podstawę polityki ekologicznej Państwa na lata do 2011 r. stanowią następujące dokumenty:
9 Polityka Ekologiczna Państwa, uchwalona przez Sejm RP w sierpniu 2001 r.,
9 Program Wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2011, przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2002 r.,
9 II Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010, uchwalona przez Sejm RP w dniu 8 maja 2003 roku.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w art.13 stanowi, iż polityka
ekologiczna państwa ma na celu tworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska,
co oznacza, że powinna służyć zrównoważonemu rozwojowi kraju poprzez harmonizowanie celów
gospodarczych i społecznych z celami ochrony środowiska.
Z zapisów art. 17 i 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy
województw i powiatów oraz gminy sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i
rady gmin.
Programy ochrony środowiska sporządzane są na okres 4 lat, z perspektywą działań na następne 4
lata, natomiast co 2 lata sejmikom województw, radom powiatów i gmin przedstawiane są raporty z
ich wykonania.

II. Ocena aktualnego stanu miejskiego środowiska
Zagadnienia ochrony miejskiego środowiska zajmują główne miejsce w działaniach władz
samorządowych kolejnych kadencji, począwszy od 1990 r.
Wyrazem takiego podejścia do zagadnień środowiska, w tym zwłaszcza do ochrony wód miejskich
jezior i rzek była Uchwała Nr XVI/205/1991 Rady Miejskiej Olsztyna z 18 grudnia 1991 r. „w sprawie
warunków inwestowania i sposobów użytkowania terenów w bezpośrednich zlewniach wód
powierzchniowych na terenie M. Olsztyna”, która ustaliła m.in. zasady zagospodarowania terenów
przyległych do jezior, uwzględniające konieczność ich ochrony poprzez budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, stwarzając tym samym warunki do likwidacji punktowych źródeł
zanieczyszczeń zbiorników wodnych.
Wspomniana uchwała stanowiła także podstawę pierwszych badań monitoringowych środowiska
miejskiego w zakresie i na zasadach określonych ustawą z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska. Do przedsięwzięć zrealizowanych w ramach monitoringu, w latach 19921994 należą m.in.:
y badania wód jezior, leżących w granicach administracyjnych Olsztyna i inwentaryzacja źródeł
ich zanieczyszczania, wykonana przez Wydział Ochrony Wód b. Akademii RolniczoTechnicznej na zlecenie Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska;
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zinwentaryzowanie małych zbiorników wodnych na terenie miasta z badaniem stanu ich wód
(wykonanie i zlecenie - jak wyżej);
rozpoczęcie rekultywacji wód jeziora Długiego metodą sztucznego napowietrzania (
wykonanie i zlecenie – jak wyżej).

Istotne znaczenie dla działań związanych z ochroną i poprawą stanu miejskiego środowiska w latach
następnych miała Uchwała Nr XXV/156/92 RMO z 16 grudnia 1992 r. „w sprawie przyjęcia
kierunków rozwoju miasta oraz założeń do budżetu M.Olsztyna”, określająca m.in. podstawowe
działania w gospodarce komunalnej, w ciepłownictwie, w gospodarce leśnej, związane z jakością
miejskiego środowiska poprzez m.in.:
y uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w „Dzielnicy Zachodniej” poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych;
y rozpoczęcie rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „ŁYNA” o trzeci blok oczyszczania
chemicznego z jednoczesnym wyborem metody zagospodarowania osadów pościekowych;
y uzupełnianie układów komunikacyjnych miasta o ścieżki rowerowe;
y opracowanie masterplanu energetycznego dla miasta do 2010 r. dla potrzeb racjonalnego
zaopatrzenia w ciepło oraz poprawy jakości miejskiego powietrza;
y likwidację lokalnych kotłowni jako warunek poprawy jakości powietrza w mieście,
y wymianę ciepłociągów na rury preizolowane, opomiarowywanie budynków i mieszkań jako
przedsięwzięcia zmierzające do oszczędnego i racjonalnego korzystania z energii cieplnej,
pochodzącej z miejskich ciepłowni, spalających paliwa stałe.
W zakresie ochrony środowiska w mieście za podstawowe kierunki w myśl powyższej uchwały
uznano:
y opracowanie i zorganizowanie systemu zagospodarowania odpadów w rejonie miasta –
docelowo wraz z obszarem sąsiednich gmin,
y kontynuowanie rekultywacji jeziora Długiego,
y konserwację i pielęgnację starodrzewu miejskiego,
y poprawę stanu sanitarnego miejskiego drzewostanu,
y monitoring środowiska we współpracy z WSSE i innymi jednostkami w zakresie pomiarów
zanieczyszczenia powietrza, badania gleb, upraw działkowych,
y sporządzenie pełnej dokumentacji terenów leśnych w granicach miasta (poza Lasem Miejskim)
ze wskazaniami terenów rekreacyjnych, dotyczących zmiany przeznaczenia lub innego
wykorzystania.
Zdecydowana większość przedsięwzięć służących poprawie jakości miejskiego środowiska spośród
wyżej przedstawionych została zrealizowana ( m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa w zachodniej
części miasta, gdzie jeziorność jest rzędu 40%, podczas gdy jeziorność całego miasta wynosi 11%;
modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków; realizacja ustaleń masterplanu energetycznego;
rekultywacja jeziora Długiego; likwidacja lokalnych węglowych kotłowni; leczenie starodrzewu ).

Wiele innych przedsięwzięć, jak np.:
9 wymiana starych instalacji cieplnych na ciepłociągi preizolowane,
9 projektowanie i realizacja ścieżek rowerowych wzdłuż nowych ciągów komunikacyjnych,
9 nasadzenia drzew przyulicznych i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej,
9 badania monitoringowe stanu środowiska w mieście
– są kontynuowane, jako działania mające charakter „prac ciągłych”.
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Do takich przedsięwzięć należy również tworzenie systemu zagospodarowania miejskich odpadów,
któremu początek dała Uchwała Nr XXXVII/11/94 z 16 lutego 1994 r. „ w sprawie przyjęcia programu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Olsztyna”.
Uchwała ta określała – na poziomie ustawodawstwa z początku lat 90-tych zakres prac
organizacyjnych, technicznych i inwestycyjnych, niezbędnych do przygotowania, zorganizowania i
wdrożenia programu zagospodarowania miejskich odpadów. Uchwała została zrealizowania w
całości – z wyjątkiem zadania, jakim było ustalenie lokalizacji i przygotowanie oraz wybudowanie
nowego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, powstających na terenie miasta (ustalenie
lokalizacji nastąpiło w sierpniu 2004 r. w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
dla dzielnicy składowo-przemysłowej Olsztyna).
W kolejnych latach zagadnienia ochrony miejskiego środowiska były uwzględniane w dokumentach,
mających rangę uchwał Rady Miasta, mianowicie:
y W Strategii Rozwoju Miasta - uchwała Nr XLVII/558/98 RMO z 17 czerwca 1998 r.,
y W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Olsztyna –
uchwała Nr LV/827/01 RMO z 19 grudnia 2001 r.,
y W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2003-2006 - uchwała Nr V/44/03 z 29 stycznia
2003 r.- aktualizowanym w następnych latach.
Istotne znaczenie dla realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony miejskiego środowiska
w latach 1994 – 2004 posiadały – i posiadają do chwili obecnej – zasoby finansowe, gromadzone na
kontach funduszy celowych, tj. Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Gminne fundusze ochrony środowiska działają w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska;
GFOŚ i GW powstał w 1993 r., a PFOŚ i GW – w 1999 r. Konta funduszy zasilane są generalnie przez
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zróżnicowane w odniesieniu do różnych form
korzystania, np. opłaty za składowanie odpadów w wys. 50% przekazywane są gminom, na których
terenie zlokalizowane są składowiska, natomiast opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów w 100%
należą do gmin, z terenu których drzewa i krzewy są usuwane.
Celem działania gminnych funduszy, nie posiadających osobowości prawnej, jest udzielanie dotacji
do inwestycji o charakterze lokalnym, czyli realizowanych na terenie własnej gminy.

Zakres przedsięwzięć finansowanych z gminnych funduszy określa art. 406 ustawy – Prawo ochrony
środowiska, stwierdzający, że środki tych funduszy przeznacza się m.in. na:
) edukację ekologiczną;
) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska (np. badania stopnia
zanieczyszczenia miejskiego powietrza, badania poziomu natężenia hałasu w mieście, badania
jakości miejskich jezior itp.);
) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej;
) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej;
) realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami;
) wspieranie ekologicznych form transportu;
) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.
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Poniżej w tabelach zestawiono wybrane przedsięwzięcia, zrealizowane w Olsztynie w latach 1994 –
2004 z udziałem dotacji z gminnych funduszy celowych.

Tab.1. Przedsięwzięcia zrealizowane w latach 1994-2004
Lp.
I.

Zakres przedsięwzięcia
Edukacja ekologiczna

II.

Modernizacje i inwestycje
służące ochronie
środowiska i gospodarce
wodnej

III.

Działania
przeciwdziałające
zanieczyszczeniom,
ekologiczne formy
transportu

Rodzaj przedsięwzięcia
finansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla
olsztyńskich szkół,
9 organizacja konkursów szkolnych: Segregujmy odpady,
Moje miasto-moje miejsce na Ziemi, Moja szkoła chroni
klimat,
9 dofinansowania do wyjazdów uczniów do „Zielonych
Szkół”,
9 dotacje do szkoleń, warsztatów ekologicznych dla szkół,
Olsztyńskiego
Centrum
Edukacji
Ekologicznej,
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
Naczelnej
Organizacji Technicznej (Ekologiczne Dni Techniki ),
9 rekultywacja jez. Długiego z kontrolnymi badaniami
jakości wód,
9 modernizacja zakładowej sieci kanalizacji deszczowej na
terenie MPK,
9 budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie schroniska
dla zwierząt,
9 bagrowanie koryta rz.Łyny na odcinku od Brzezin do
Starego Miasta,
9 remont fontann w Parku Jakubowo, Kusocińskiego,
9 remont zbiorników wodnych w Parku Jakubowo,
Kusocińskiego, przy ul. Wilczyńskiego,
9 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sokola,
Słoneczna, Metalowa, Jodłowa, Oleńki i Kasieńki,
Żurawia, Poranna, na os. Łupsztych, w rejonie jez.
Redykajny,
9 budowa kanalizacji deszczowej w Al. Piłsudskiego,
ul.Grunwaldzkiej (Targowisko Miejskie),
9 modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA
9 likwidacje lokalnych kotłowni węglowych – przebudowy
kotłowni na gazowe/olejowe – modernizacje systemów
grzewczych w obiektach: Schronisko dla Zwierząt,
Zespół Ambulatoryjny Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół
Mechaniczno-Energetycznych,
Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego, Zespół Szkół Samochodowych, Pałac
Młodzieży, Dom Dziecka, Dom Samotnej Matki,
Świetlica Terapeutyczna, Szkoła Życia, przedszkola Nr 6
i Nr 7, ZBK IV, Szkoła Podstawowa Nr 10, Komenda
Miejskiej Policji ( modernizacja kotłowni i montaż
instalacji gazowych w samochodach policyjnych),
9 badania jakości powietrza miejskiego oraz poziomów
natężenia hałasu, wykonywane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
9

8

IV.

9

Urządzanie i
utrzymywanie terenów
miejskiej zieleni

9

9

V.

9

Gospodarka odpadami

9
9

9

coroczne nasadzenia drzew i krzewów w parkach i na
zieleńcach, w pasach przyulicznych,
zakupy i zagospodarowanie zielenią
w donicach,
gazonach rejonu Starego Miasta, Śródmieścia, ciągów
przyulicznych,
inwentaryzacja drzewostanu w parkach Jakubowo,
Kusocińskiego, Podzamcze oraz na zamkniętych
cmentarzach św. Jakuba, przy kościele św. Józefa, przy
ul. Rataja
adaptacja pomieszczeń po b. PSTBR na sortownię
surowców wtórnych,
zakup kompaktora, kontenerów do selektywnej zbiorki
odpadów na terenie miasta,
zakup pojemników do selektywnego gromadzenia
odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych),
powstających na terenie Miejskiego Szpitala,
zakup instalacji do termicznego unieszkodliwiania
niebezpiecznych
odpadów
medycznych
i
weterynaryjnych

Tab.2. Środki gminnych funduszy celowych przeznaczone na dotacje do przedsięwzięć
zrealizowanych w latach 1994 – 2004, tys. PLN
Lp.
1.

Zakres
przedsięwzięcia
Edukacja

19941996
95,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Razem

-

17,1

57,8

27,2

41,5

89,0

87,5

50,8

465,9

-

-

40,0

273,2

268,0

47,3

1323,7

1959,0

7293,2

11 204,4

-

300,0

250,5

448,0

685,0

69,0

-

55,8

42,2

1 850,5

-

140,0

184,0

210,0

199,5

413,3

648,1

693,0

459,9

2 947,8

105,0

500,0

434,0

200,0

67,5

80,0

361,8

-

2486,0

4 234,3

200,0

940,0

925,6

1 189,0

1 247,2

651,1

2 422,6

2 795,3

10332,1

20 702,9

ekologiczna
2.

3.

Modernizacje i
inwestycje służące
ochronie
środowiska i
gospodarce
.wodnej
Działania
przeciwdziałające
zanieczyszczeniom

4.

Urządzanie i
utrzymywanie
miejskiej zieleni

5.

Gospodarka
odpadami
Razem
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Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało pojawienie się nowych zadań związanych z
racjonalnym korzystaniem ze środowiska oraz jego ochroną. Dostosowanie polskiego prawa do
ustawodawstwa Wspólnot Europejskich spowodowało zmiany legislacyjne, które w sposób
bezpośredni dotyczą także funkcjonowania samorządów lokalnych/gmin, które realizują szereg zadań
z zakresu ochrony środowiska.
Przeniesienie odpowiednich przepisów prawnych do prawa krajowego jest jednak pierwszym
krokiem do wypełnienia zobowiązań jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej wobec
środowiska. Kolejne działania to wdrożenie tych przepisów, czyli osiągnięcie standardów
europejskich w praktyce, standardów określających m.in. jakość wód odbiornika, do którego
odprowadzane są ścieki ze zmodernizowanej oczyszczalni czy standardów jakości powietrza
miejskiego poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń.
Dodatkowym problemem w dostosowaniu się do unijnych wymagań prawnych są ciągłe zmiany
prawa dotyczącego ochrony środowiska – ma to związek ze stale pojawiającymi się nowymi formami
zagrożeń dla środowiska. Unia Europejska chcąc je skutecznie zwalczać musi posiadać nowe
rozwiązania prawne, które następnie transponowane są do ustawodawstwa państw – członków
Wspólnot Europejskich.

III. Ogólna charakterystyka miasta
1. Położenie geograficzne
Miasto Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego leży w centralnej części Pojezierza
Olsztyńskiego będącego fragmentem makroregionu Pojezierza Mazurskiego (wg Kondrackiego) nad
rzekami Łyną i Wadąg.
Przez Olsztyn przebiega droga Nr 16 stanowiąca główne połączenie wschód – zachód oraz drogi Nr
51 i 52 stanowiące połączenie z kierunku Warszawy do przejścia granicznego z Obwodem
Kaliningradzkim w Bezledach. Sąsiaduje z gminami: Dywity od północy, Barczewo i Purda od
wschodu, Stawiguda od południa oraz Gietrzwałd i Jonkowo od zachodu.
Pod względem fizjograficznym Olsztyn jest miastem nietypowym w skali kraju. W granicach
administracyjnych miasta znajduje się 11 jezior i ponad 1800 ha lasów. Wszystkie formy terenów
zieleni w mieście stanowią ponad 50 % powierzchni miasta. Olsztyn przecina dolina rzeki Łyny.
Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m nad poziomem morza, najniższe 88 m nad poziomem morza.
Zróżnicowane warunki geologiczne spowodowane są położeniem miasta w paśmie moren czołowych
ostatniego zlodowacenia. Miasto posiada również skomplikowany układ hydrograficzny, ze względu
na położenie terenu w obrębie trzech zlewni: rzeki Łyny, jeziora Wadąg, jezior położonych na
południe od Olsztyna.
Klimat miasta uwarunkowany jest lokalnymi elementami środowiska, mianowicie rzeźbą terenu,
znacznymi powierzchniami lasów oraz licznymi jeziorami, jednakże stanowi typowy klimat
pojezierny.
Średnia temperatura roczna wynosi 6,6 stopnia Celsjusza, średnia lipca 17,7 stopni Celsjusza, a
stycznia – 3,5 stopnia Celsjusza. Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w ciągu roku, a
okres wegetacyjny jest bardzo krótki. Średnia roczna opadów osiąga 600 mm. Pokrywa śnieżna zalega
średnio 83 dni w roku. W ciągu roku dominują wiatry południowo - zachodnie i zachodnie a jesienią i
zimą wzrasta udział południowych zaś wiosna i latem północno – zachodnich.
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2. Morfologia i budowa geologiczna, surowce mineralne
Teren Olsztyna charakteryzuje się dużym urozmaiceniem geomorfologicznym. Rzeźba terenu
związana jest z działalnością lodowca bądź akumulacyjną i erozyjną działalnością wód roztopowych i
rzecznych. Na terenach zabudowanych miasta formy te zatraciły swój pierwotny charakter lub uległy
całkowitemu przeobrażeniu.
Powierzchnię podstawową tworzy wysoczyzna morenowa wykształcona w postaci moreny falistej,
która w północnej i północno-zachodniej części miasta osiąga przeciętnie wysokość 120-125 m npm,
zaś w południowo-wschodniej części dochodzi do 140 m npm. Swoje powstanie zawdzięcza
akumulacyjnej działalności lądolodu. Dzięki swojej falistości, formom wypukłym takim jak: kemy,
pagórki morenowe z jednej strony, oraz formy wklęsłe w postaci dolin rzecznych i glacjalnych oraz
dużej liczby zagłębień wytopiskowych z drugiej strony - ma charakter rzeźby młodoglacjalnej.
Moreny czołowe w obrębie miasta, na terenie zabudowanym są trudne do zidentyfikowania. Na
pozostałym obszarze występują w formie pojedynczych nieregularnie rozmieszczonych pagórów.
Kemy występują pojedynczo lub jako zbiór kilku niewielkich form na obszarach wytopiskowych.
Największe zgrupowanie kemów znajduje się w okolicach Jeziora Ukiel.
Powierzchnie sandrowe na terenie miasta zajmują nieduże tereny. Występują głównie w zachodniej
oraz północnej części miasta.
Dolina Łyny pod względem genezy posiada formę złożoną. W południowej części miasta
wykorzystuje w swoim przebiegu fragment doliny glacjalnej (płaskie, szerokie dno), a w okolicach
osiedla Podgrodzie gwałtownie zwęża się, wcinając się w powierzchnię wysoczyzny, w Lesie
Miejskim z kolei tworzy malownicze przełomy. Stoki doliny są miejscami wysokie i strome a
krawędzie porozcinane dolinkami erozyjnymi.
Olsztyn leży w obrębie syneklizy perybałtyckiej na granicy z wyniesieniem mazursko-suwalskim. Na
podstawie wierceń studziennych wgłębną budowę geologiczną miasta rozpoznano do głębokości
333 m.
Najstarszą formacją geologiczną są utwory kredy górnej. W przeważającej mierze są to osady
piaszczyste z niewielkim udziałem utworów marglistych (piaski i słabozwięzłe piaskowce). Miejscami
osady te przechodzą w szarozielone mułki i iły (zaliczane często do paleocenu). W spągu serii
piaszczystej występują mułowce i gezy.
Bezpośrednio na kredzie zalega trzeciorzęd, którego utwory na tym terenie są silnie zaburzone
glacitektonicznie. Rozpoczyna je nieciągła seria osadów piaszczystych zaliczana do paleocenu. Wyżej
przechodzą w morskie osady oligoceńskie wykształcone przeważnie w postaci drobnoziarnistych
zielonych piasków glaukonitowych i glaukonitowo-kwarcowych z przewarstwieniami spiaszczonych
mułków.
Miocen występuje głównie jako formacja burowęglowa. Utwory te cechuje duże zróżnicowanie
litologiczne. Są to przede wszystkim mułki i iły z wkładkami węgla brunatnego. Seria ta
przewarstwiana jest drobnoziarnistymi piaskami kwarcowymi z zanieczyszczeniami pyłu
burowęglowego.
Pliocen z reguły jest zredukowany i występuje jedynie płatami w postaci niewielkiej miąższości
pstrych lub szarych mułkowatych iłów.
Trzeciorzęd przykryty jest płaszczem osadów czwartorzędowych o miąższości 45–120 m, natomiast w
obrębie rynny, którą zlokalizowano w rejonie jeziora Kortowskiego po wschodnie i północne krańce
jeziora Ukiel osiąga miąższość powyżej 300 m. Jest to wyraźne zagłębienie, którego dno znajduje się
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na głębokości około 160 m npm. Zagłębienie powstało w wyniku procesów erozyjnych na przełomie
pliocenu i plejstocenu. Wypełniające rynnę osady czwartorzędowe spoczywają w najgłębszych
partiach rynny na utworach kredy. Są to przede wszystkim drobnoziarniste piaski często z dużą
domieszką frakcji pylastej, przewarstwione serią osadów typowo zastoiskowych jak mułki i iły.
Najstarszym utworem zalegającym na trzeciorzędzie jest szara glina zwałowa. Charakteryzuje ją
zmienność zalegania i niewielka miąższość. Od nadległej gliny rozdziela ją nieciągła seria osadów
fluwioglacjalnych. Wyżej dominują osady wodnolodowcowe o miąższości 14-20 m. Są to przeważnie
piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami żwirów. Najwyższy poziom utworów plejstoceńskich
tworzy glina morenowa, często silnie spiaszczona. Miejscami przykryta jest płatami piasków
glacjalnych. W wielu miejscach glina została erozyjnie zniszczona przez wody roztopowe
topniejącego lądolodu lub przez rzeki w czasie rozwoju dolin rzecznych. Fragmentami na
powierzchni, w obrębie wysoczyzny, wśród glin zwałowych występują osady zastoiskowe w postaci
iłów i mułków. Osady te zazwyczaj nie są utworami jednolitymi.
Utwory holocenu na omawianym obszarze występują przede wszystkim w postaci torfów i namułów
oraz piasków rzecznych i deluwiów. W obrębie wysoczyzny utwory te wypełniają zagłębienie
powstałe z wytapiania się brył martwego lodu oraz obecne są w dolinie glacjalnej i dolinie rzek Łyny i
Wadąga.
Na terenie miasta udokumentowano jedno złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Karolin.
Złoże było eksploatowane do 1992 roku, kiedy to z przyczyn ekonomicznych eksploatacji zaniechano.
Poza tym w obrębie miasta zlokalizowano 16 torfowisk różnego rodzaju od niskich po wysokie.
Województwo jest stosunkowo bogate w torfowiska, nie ma więc potrzeby ich eksploatacji z terenu
miasta.

3. Struktura demograficzna i sytuacja gospodarcza miasta
Olsztyn zajmuje powierzchnię 8 789 ha, tj. 0,7 % ogólnej powierzchni województwa. Miasto
podzielone zostało na 22 osiedla, które na koniec 2004 roku zamieszkiwało ok.175 tys. mieszkańców.
Gęstość zaludnienia wynosiła 1 962 M/km2.
Olsztyn stanowi ośrodek regionalny wspomagany przez dwa duże ośrodki: Elbląg (ok. 130 tys.
mieszkańców) i Ełk (ok. 56 tys. mieszkańców). Stanowi również ośrodek obsługi strefy
funkcjonowania władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Warunki przyrodnicze pozwalają na
tworzenie obsługi turystycznej pobytowej i tranzytowej.

IV. Zasoby i stan przyrody w mieście
1. Lasy
Lasy znajdujące się w obrębie miasta Olsztyn zajmują łącznie powierzchnię 1858 ha. Oznacza
to, że lesistość miasta przekracza 21 %. Jest to wyjątkowo komfortowa sytuacja, taka powierzchnia
lasu stanowi bowiem bardzo istotne zabezpieczenie ekologiczne miasta. Już tylko z tego względu
można uznać lasy Olsztyna za najistotniejszą formę zieleni w mieście. Lasy o charakterze parkowym i
tak znaczne obszarowo, położone w granicach administracyjnych miasta należą do rzadkości.
Z wymienionej powierzchni ogólnej lasów w mieście największą powierzchnię zajmują lasy
gminne 1318,51. Z tego względu, z powodu zwartych kompleksów (kompleks główny o powierzchni
1030 ha), dobrej kondycji zdrowotnej i powszechnej dostępności dla mieszkańców miasta, odgrywają
one najważniejszą rolę. Pozostałą powierzchnię stanowią lasy państwowe tj. lasy Nadleśnictwa
Kudypy o powierzchni 340,23 ha, Nadleśnictwa Olsztyn o powierzchni 22,88 ha oraz lasy
prywatnych właścicieli –169 ha oraz inne formy własności.
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Lasy stanowiące własność Gminy Olsztyn składają się z 96 kompleksów zlokalizowanych
głównie w północnej części miasta. Z kolei lasy Nadleśnictwa Kudypy położone są w rejonie osiedla
Dajtki, nad jeziorami: Ukiel, Kortowskim i Żbik. Natomiast w południowej części miasta, w rejonie
osiedli Pieczewo, Jaroty znajduje się niewielki fragment lasów Nadleśnictwa Olsztyn. Lasy prywatne
rozlokowane są przede wszystkim w rejonie osiedla Redykajny i jez. Skanda.

Różne formy własności sprawiają, że lasy posiadają różnych administratorów i zarządców.
Lasy Gminy Olsztyn podległe Prezydentowi Miasta Olsztyn administrowane są przez Zakład
Budżetowy Las Miejski w Olsztynie utworzony na mocy Uchwały Nr XIII/145/91 Rady Miejskiej w
Olsztynie z dnia 25 września 1991 r. Natomiast lasy obydwu nadleśnictw podlegają pod Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Gospodarka leśna w lasach zarówno gminnych jak i
państwowych prowadzona jest w oparciu o aktualne plany urządzenia lasu.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach osób fizycznych prowadzony jest przez Zakład Budżetowy
Las Miejski na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Olsztyn. Podstawą
prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną jest każdorazowo przeprowadzana uproszczona
inwentaryzacja stanu przedmiotowego lasu – przed wydaniem decyzji nakazującej właścicielowi
wykonanie niezbędnych czynności i zabiegów związanych z utrzymaniem lasów. Brak jest
uproszczonego planu urządzenia tych lasów.

Las stanowi ekosystem wiążący wzajemnymi współzależnościami żywe organizmy leśne z miejscem
ich bytowania – siedliskiem. Najtrwalszym elementem tego systemu jest właśnie siedlisko. Jest ono
głównym czynnikiem kształtowania lasów i decyduje o przyrodniczych warunkach produkcji leśnej.
W Lesie Miejskim największą powierzchnię zajmują siedliska świeże: Bśw (bór świeży) , BMśw (bór
mieszany świeży), LMśw (las mieszany świeży) i Lśw (las świeży) - łącznie 1 236,52 ha, co stanowi
95,33% powierzchni leśnej.
Tab.3. Zestawienie typów siedliskowych lasu, ich udział powierzchniowy
Typ
siedliskowy

Bśw

Bb

BMśw

Bmw

BMb

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Powie-

45,45

1,27

457,52

10,65

9,09

547,10

10,16

5,65

186,45

6,66

16,43

0,60

3,50

0,10

35,27

0,82

0,70

42,18

0,78

0,44

14,38

0,51

1,27

0,05

rzchnia
(ha)
Udział
%

Analizując udział powierzchni występujących typów siedlisk (przewaga świeżych i żyznych,
bardzo cenne biocenozy) można stwierdzić, iż są to warunki dobre dla lasów liściastych i
mieszanych. Natomiast faktycznie dominującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje aż 80,12 %
ogólnej powierzchni leśnej. Ponadto występuje brzoza – 5,67%, świerk – 5,41%, dąb – 4,47%, olsza –
1,87 %, buk – 1,12 % i inne gatunki 1,34 % powierzchni leśnej.

Oznacza to konieczność przebudowy drzewostanów celem dostosowania ich składu gatunkowego
do warunków siedlisk.
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Z porównania gatunków rzeczywistych z zaleconymi w uproszczonym planie zagospodarowania
lasu wynika, że w przyszłych drzewostanach zdecydowanie trzeba zmniejszyć udział sosny o około
33 %, świerka o ok.15 %, a zwiększyć udział dębu, modrzewia, buka. Działania takie wpłyną
korzystnie na kondycję zdrowotną lasu.
Jeśli chodzi o strukturę gatunkową drzewostanów oraz typy siedliskowe lasu sytuacja w lasach
Nadleśnictwa Kudypy jest analogiczna.
Wspomnieć należy również o warunkach hydrologicznych Lasu Miejskiego. Jest on położony jest w
rozwidleniu rzek Łyny i Wadąg. Tak więc nadmiar wód gruntowych odprowadzany jest do tych rzek.
Tym niemniej na obszarze gminnego lasu zlokalizowano 32 bagna, z czego 4 mają powierzchnię
większą niż 1 ha (największe – 3,21 ha).Łączna powierzchnia bagien wynosi 18,63 ha (tj. 1,32 %
powierzchni ogólnej lasu).Wszystkie bagna są na ogół porośnięte Wb, Ol, Oś, Jś, Św. Są to bardzo
cenne przyrodniczo siedliska wielu roślin i zwierząt.

Aktualny układ klas wieku w Lesie Miejskim jest niekorzystny, bowiem drzewostany VI i starszych
klas ( powyżej 140 lat) zajmują aż 36,41 % powierzchni leśnej. Klasy I i II zajmują łącznie 12,52%
podczas, gdy powinny po 14% każda. Ta dysproporcja utrudni w przyszłości właściwe wykorzystanie
lasu do roli rekreacyjnej. Starodrzewia będą bowiem wymagały szczególnej ochrony przed
szkodnikami ze strony owadów i grzybów. Ponadto są to drzewostany wyjątkowo zagrożone
uszkodzeniami przez wiatry i śniegi. W celu przywrócenia proporcjonalnego udziału powierzchni
poszczególnych klas wieku lasu należy przez następne lata realizować planowane cięcia rębne w
sposób i w rozmiarze ustalonym w planie urządzenia lasu.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że minimalny wiek rębny przyjęty w planie urządzenia lasu dla
poszczególnych gatunków na poziomie:
a. 160 lat dla dębu jesionu i wiązu;
b. 140 lat dla sosny, modrzewia;
c. 120 lat dla buka, klonu, jaworu;
d. 100 lat dla świerka;
e.
80 lat dla olszy, grabu, brzozy, lipy;
f.
50 lat dla osiki, topoli, wierzby, olszy szarej.
Podany wiek rębności ma charakter orientacyjny, ponieważ w gospodarstwie specjalnym Lasu
Miejskiego użytkowanie rębne może wynikać jedynie z potrzeb hodowlanych i sanitarnych
drzewostanu. Nasuwa się spostrzeżenie, że wiek rębny dla poszczególnych gatunków został ustalony
na bardzo wysokim poziomie jak na warunki leśne, jednak mierzony warunkami miejskiego parku
jest jeszcze niesatysfakcjonujący.
Wszystkie lasy położone w granicach administracyjnych miasta zaliczono do lasów ochronnych.
Stąd podstawowym założeniem gospodarki leśnej jest ochrona i utrzymanie estetycznokrajobrazowych walorów lasu, stworzenie najlepszych warunków rekreacji po pracy, kształtowanie
leśnego krajobrazu w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Według fachowej oceny lasy Olsztyna (ze względu na dominację siedlisk świeżych) w pełni
kwalifikują się do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych. O zagospodarowaniu turystycznorekreacyjnym lasów można mówić jedynie w kontekście lasów gminnych i państwowych. Mimo, iż
zagospodarowanie to jest zróżnicowane posiada wspólną cechę jest zdecydowanie niewystarczające i
dość monotonne. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących te tereny
zdecyduje o dalszych możliwościach w tym zakresie.
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Obecnie w Lesie Miejskim znajdują się 2 ścieżki rowerowe, 3 ścieżki turystyki pieszej, punkt
widokowy, miejsce do zabaw dla dzieci „warownia”, liczne zadaszenia ze stołami i ławkami oraz
leśna ścieżka dydaktyczna (w Dajtkach za Szkołą Podstawową Nr 18). Obiekty te są w sposób ciągły
dewastowane. W ostatnich 2 latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie mieszkańców
Olsztyna wypoczynkiem w lesie. Młodzież olsztyńska za zgodą dyrekcji LM urządza cykliczne
ogólnopolskie zawody rowerowe i zawody „na orientację w terenie”. Ponadto Las Miejski jest w
posiadaniu opracowania dotyczącego zagospodarowania turystycznego z sugestią urządzenia
nowych
tras spacerowych, rowerowych, saneczkowych, dydaktycznych itp. Zasadnicze
uporządkowanie tych zagadnień będzie wynikało z opracowanego
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Nadleśnictwo Olsztyn na terenie swoich lasów urządziło ścieżkę edukacyjną, która rozpoczyna się na
terenie miasta
i dalej kontynuuje już w gminie Purda. Ponadto opracowało projekt
zagospodarowania 20 hektarowego kompleksu leśnego jako park leśno-ekologiczny. Zadanie
inwestycyjne określone jako „Olsztyński Leśny Kompleks Parkowo-Ekologiczny Stumilowy Las”
przewidziane jest do realizacji do 2006r. Inwestycja obejmuje obiekty centrum ekologicznego, punkt
widokowy, wiaty przy miejscu na ognisko, ciągi komunikacyjne, zbiornik retencyjny, trawnik
rekreacyjny dla celów piknikowych o pow.1 ha.
Natomiast lasy Nadleśnictwa Kudypy mimo, iż położone w atrakcyjnych miejscach nad jeziorami i o
sporej powierzchni nie posiadają zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego.

2. Obiekty przyrody prawnie chronionej
2.1. Rezerwaty
Celem ochrony przyrody jest m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami,
zachowanie bioróżnorodności, ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz
edukacja ekologiczna.
Cele ochrony przyrody realizowane poprzez uwzględnianie wymagań ochrony m.in. na różnych
etapach planowania jednostek samorządu terytorialnego w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Skuteczna ochrona przyrody wymaga określonych form, które w szczególności mają zapewnić
możliwość zwiększonej ingerencji państwa w obszary objęte ochroną i możliwość zastosowania
instrumentów administracyjnych i prawnych.
Wysokie walory przyrodnicze na terenie miasta są chronione jako rezerwaty - 2, pomniki przyrody –
17obiektów oraz jako Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Łyny ( niewielki fragment
OChK Doliny rz. Łyny).
Rezerwaty przyrody położone są w naturalnych założeniach Lasu Miejskiego. Są to rezerwaty
florystyczne, torfowiskowe : Redykajny i Mszar o łącznej powierzchni 12,71ha. Rezerwaty objęte są
ochroną ścisłą, co ma na celu izolować je od niekorzystnych wpływów otoczenia oraz zabezpieczyć
stabilizację stosunków wodnych.
Ochronę w rezerwatach sprawuje Dyrektor Lasu Miejskiego w Olsztynie w oparciu o plan ochrony
oraz wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Nadzór nad rezerwatem
sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie. Przebywanie na
terenie należy
każdorazowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Rezerwaty mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w planach ochrony rezerwatów ich zwiedzanie należy odpowiednio ukierunkować. Wskazane jest
ograniczenie ilości zwiedzających do 30 - 40 osób rocznie. Uwzględnić trzeba, że rezerwaty obejmują
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stosunkowo małe powierzchnie a ekosystemy podmokłe są bardzo wrażliwe na zadeptanie przez
ludzi. Ponadto ze względu na swój charakter (rezerwaty torfowiskowe, florystyczne – roślin zielnych i
krzewinek) są bardzo ważne dla nauki a mało interesujące dla laików.
Rezerwat Mszar położony jest w południowo-zachodniej części Lasu Miejskiego w odległości 150 m
w kierunku wschodnim od północnego końca jez. Długiego Obejmuje powierzchnię 5,35 ha.
Rezerwat ten został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 roku
celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego torfowiska z bogatą i
charakterystyczną dla tego zespołu przyrodniczego roślinnością. Jest to rzadki typ torfowiska –
torfowisko wysokie kotłowe ponadto posiada najgłębszy pokład torfu w Polsce. Miąższość
zakumulowanych osadów wynosi 18,3 m. Dodatkowo uwzględniając dotychczas prowadzone
badania, długotrwałą ścisłą ochronę od 1907 r. oraz bardzo dobry stan zachowania walorów
przyrodniczych, znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest duże.
Rezerwat jest położony w obrębie krajowego korytarza ekologicznego ECONET-Pl (13 k – Łyny).
Ponadto torfowiska wysokie są w Polsce objęte ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz w krajach Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy
Siedliskowej.
Rezerwat stanowi niewielkie torfowisko wysokie porośnięte borem bagiennym (Vaccinio uliginosiPinetum) i brzeziną bagienną (zbiorowisko Betula pubescens-Thelypteris palustris). W południowowschodniej części rezerwatu występuje nieduży płat mszaru wysokotorfowiskowego (Sphagnetalia
magellanici).
Stwierdzono tu występowanie 4 gatunków grzybów, 40 gatunków porostów, 3 gatunki
wątrobowców, 29 gatunków mchów, 78 gatunków roślin naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków porostów
wymienionych w ”Czerwonej liście ” tj. 3 gatunki oznaczone kategorią E: Calicium trabinellum –
pałecznik murszynowy, Chaenotheca stemonea – trzonecznica proszkowata, Usnea subfloridana –
brodaczka kędzierzawa, 7 gatunków oznaczonych kategorią V: Cetraria sepincola – płucnica płotowa,
Chaenotheca trichialis – trzonecznica łuseczkowata, Evernia prunastri – mąkla tarniowa, Micarea melaena
– krużynka czarniawa, Platismatia glauca – płucnik modry, Ramalina farinacea – odnożyca mączysta,
Vulpicidia pinastri – złotlinka jaskrawa oraz 9 gatunków objętych ochroną ścisłą. W rezerwacie
występuje ponadto 14 gatunków mchów objętych ochroną częściową. Spośród roślin naczyniowych 2
gatunki oznaczone są kategorią V – narażony na wyginięcie : Carex limosa – turzyca bagienna i
Dryopteris cristata – narecznica grzebieniasta, 2 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 5 gatunków
objętych ochroną częściową.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać konieczność ochrony
rezerwatu. Teren położony pomiędzy Jeziorem Długim i ulicą Leśną powinien zachować
dotychczasowy leśny charakter, bez wprowadzania jakichkolwiek nowych elementów infrastruktury
technicznej jak drogi leśne i utwardzane, rowy odwadniające, rurociągi, budowle i budynki.

Rezerwat Redykajny, zajmujący powierzchnię 9,47 ha, położony jest w południowo-zachodniej części
Lasu Miejskiego ok.400 m na północ od jez. Długiego. Od rezerwatu „Mszar” dzieli go odległość ok.1
km.
Jest to typowe torfowisko niskie porośnięte olesem bagiennym i brzeziną bagienną (zbiorowisko
Betula pubescens - Thelypteris palustris z udziałem małego torfowiska wysokiego porośniętego borem
bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum). Głębokość misy torfowiska sięga 15 m.
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Na zachód od rezerwatu znajduje się obniżenie, które obecnie jest mokradłem. Pomiędzy tym terenem
a torfowiskiem usytuowany jest rów długości ok.200 metrów. Obecnie jest spłycony i funkcjonuje
jedynie przy wysokich stanach wód.
Rezerwat jest dość często penetrowany przez ludzi, turystów i zbieraczy runa leśnego. Zaśmiecają oni
teren w pobliżu dróg oraz rejony torfowiska wysokiego.W samym rezerwacie nie ma żadnych
elementów infrastruktury technicznej.Zagrożenia to nielegalne składowanie śmieci, zaśmiecanie
terenu, możliwość przedostawania się z ul. Leśnej zanieczyszczeń jak np. sól używana do usuwania
śniegu.
Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest duże. Rezerwat jest położony w obrębie
krajowego korytarza ekologicznego ECONET-Pl (13 k – Łyny).Torfowiska wysokie, olesy i brzeziny
bagienne są w Polsce objęte ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia
2001. oraz w krajach Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy siedliskowej.
W rezerwacie stwierdzono występowanie 3 gatunków grzybów, 64 gatunki porostów, 7 gatunków
wątrobowców, 43 gatunki mchów, 149 gatunków roślin naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków porostów
wymienionych w „Czerwonej liście” tj.: 6 gatunków oznaczonych kategorią E: obrostnica rzęsowata
Anaptychia ciliaris, trzonecznica proszkowata Chaenotheca stemonea, trzonecznica naga Chaenotheca
xyloxena, tarczownica pogięta Parmelia submontana, soreniec dachówkowaty Physconia perisidiosa,
brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana, 12 gatunków oznaczonych kategorią V: kropnica pośrednia
Bacidina assulata, kropnica żółtawa Bacidina rubella, płucnica płotowa Cetraria sepincola, trzonecznica
łuseczkowata Chaenotheca trichialis, mąkla tarniowa Evernia prunastri, literak właściwy Graphis scripta,
paznokietnik brunatnawy Hypocenomyce caradocensis, krużynka Nitschkego Micarea nitschkeana,
soreniec opylony Physconia distorta, płucnik modry Platismatia glauca, odnożyca mączysta Ramalina
farinacea, brodaczka kępkowa Usnea hirta oraz 12 gatunków porostów objętych ochroną ścisłą.
Ponadto w rezerwacie występuje 19 gatunków mchów objętych ochroną częściową i jeden gatunek
oznaczony kategorią V: Sphagnum fuscum.
Wśród naczyniowych 2 gatunki oznaczone są kategorią V: turzyca strunowa Carex chordorrhiza i
żłobik koralowy Corallorhiza trifida, 3 gatunki mają kategorię R: rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia kruszczyk błotny Epipactis palustris, wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, 5 gatunków
objętych ochroną ścisłą oraz 6 gatunków objętych ochroną częściową.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać konieczność ochrony
rezerwatu. Otoczenie rezerwatu tj. Las Miejski pomiędzy Jeziorem Długim, ulicą Leśną, osiedlami
Likusy, Redykajny i Podkówka powinno zachować dotychczasowy leśny charakter, bez
wprowadzania jakichkolwiek nowych elementów infrastruktury technicznej jak utwardzane drogi
leśne, rowy odwadniające czy tp. infrastruktura.
Ewentualna konserwacja rowu biegnącego do bagna przy osiedlu Likusy powinna być każdorazowo
uzgadniana z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Bagno to nie może być osuszane ani też
zanieczyszczane ponieważ, będzie to miało bezpośrednie przełożenie na stan rezerwatu.

2.2. Pomniki przyrody
Na terenie Olsztyna znajduje się 17 pomników przyrody. Są to:
Klon zwyczajny Acer platanoidess rosnący przy ul.1-go Maja. Drzewo zostało objęte ochroną 11.06.1984
r., posiada nr inwentarzowy 381. Klon osiągnął imponujące parametry: pień ma średnicę obecnie 400
cm (dane z rejestru:360 cm) , piękną rozłożystą koronę i wysokości 26 m.

17

Dąb szypułkowy Quercus robur znajduje się na skraju Lasu Miejskiego na zapleczu ul. Radiowej.
Uznany za pomnik przyrody 11.06.1984 r., nr inwentarzowy 382. Drzewo jest okazałe, obwód pnia
wynosi 510 cm (dane z rejestru:430 cm), wysokość 28 m. W ostatnich latach stan zdrowotny drzewa
pogarsza się; drzewo poddawane było zabiegom pielęgnacyjnym.
Buk pospolity Fagus sylvatica rosnący na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
pomiędzy pętlą autobusową a Instytutem Geodezji i Fotogrametrii . Poddany pod ochronę 11.02.1991
r., nr inwentarzowy 525.; aktualny obwód pnia 470 cm ( wg rejestru: 438 cm), wysokość 22 m, piękna
rozłożysta korona, pień z silnym uszkodzeniem poddawanym zabiegom pielęgnacyjnym.
Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna znajduje się na terenie Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1224.
Drzewo rośnie na skarpie przy ul. Oczapowskiego, obwód pnia 96 cm.
Klon jawor Acer pseudoplatanus zlokalizowany na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1225.
Klon rośnie na skraju alejki starodrzewia pomiędzy DS4 a DS.6 przy ul. Kanafojskiego, obwód pnia
224 cm.
Klon jawor Acer pseudoplatanus rosnący na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie - w ciągu alejki starodrzewu w pobliżu DS. 6 przy ul. Kanafojskiego Poddany pod ochronę
w 2004 r., nr inwentarzowy 1226, obwód pnia 224 cm.
Klon jawor Acer pseudoplatanus znajduje się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r. , nr inwentarzowy 1227.
Klon rośnie w ciągu alejki starodrzewu na skraju parku oraz w szczycie DS. 6 przy ul. Kanafojskiego,
obwód pnia 240 cm.
Dwa dęby szypułkowe Quercus robur rosnące na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie - w pobliżu DS.4 przy ul. Kanafojskiego Poddane pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy
1228, obwody pni 196 i 171 cm.
Wierzba biała Salix alba znajduje się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Poddana pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1229.
Drzewo rośnie w pobliżu parku w Kortowie, niedaleko DS. 6,obwody pni 217, 230, 280, 300 cm;
Topola biała Populus alba rosnąca na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na
skraju parku w Kortowie, w pobliżu DS.9. Poddana pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy
1230,obwód pnia 600 cm.
Klon zwyczajny Acer platanoides rosnący na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1231.
Rośnie na skraju trawnika otoczony dwiema ulicami, od południa znajduje się DS.2, obwód pnia 250
cm.
Jałowiec pospolity Juniperus communis dwupniowy rosnący na terenie Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1232.
Jałowiec rośnie na trawniku przylegającym do ulicy w pobliżu DS.1,obwód przy ziemi 44 cm.
Jałowiec pospolity Juniperus communis sześciopniowy rosnący na terenie Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Poddany pod ochronę w 2004 r., nr inwentarzowy 1233.
Rośnie na trawniku położonym wyżej od drogi , obsadzonym topolą z dwóch stron, obwód pnia przy
ziemi 77cm.
Wierzba biała Salix alba dwupniowa rosnąca na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie na brzegu jez. Kortowskiego przy pomoście. Poddana pod ochronę w 2004r., nr
inwentarzowy 1234, obwód pni 260 i 275 cm.
Grupa drzew w parku podworskim w Pozortach - poddane pod ochronę 30.06.1986 r. nr
inwentarzowy 437:
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•

•
•
•

buk zwyczajny Fagus sylvatica forma płacząca – bardzo ciekawie wykształcona forma o
sześciu pniach stan zdrowotny drzewa bardzo dobry, choć na korze widoczne liczne blizny
po nacięciach
dąb szypułkowy Quercus robur forma kolumnowa - piękne dziuplaste drzewo o obwodzie 315
cm, okazałej koronie i wysokości 23 m;
dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia 500 cm i wysokości 27 m, pięknej rozłożystej
koronie, poddany pod ochronę 11.021991r., stan drzewa dobry, uschnięte pojedyncze gałęzie;
choina kanadyjska Tsuga canadensis o obwodzie pnia 160 cm i wysokości 17 m;

Zabytkowa aleja drzew biegnąca wzdłuż ul. Tuwima - od zabudowań RZD Pozorty do ul.
Sikorskiego. Obiekt poddany pod ochronę 08.03.1989 r., nr inwentarzowy 517.Aleję tworzą okazałe
ponad 150-letnie drzewa o wysokości 19 - 26 m w tym:
•
•
•

13 dębów szypułkowych Quercus robur o obwodzie 257- 367 cm;
12 klonów Acer platanoides o obwodzie 230 -280 cm
2 lipy Tilia cordata o obwodzie 300 - 360 cm;

Aleja bukowo-dębowa biegnąca na północ od ul. Tuwima do cmentarza rodowego w parku w
Pozortach. Poddana po ochronę 11.02.1991 r., nr inwentarzowy 524. Aleję tworzy 26 drzew - dębów
szypułkowych Quercus robur i buków zwyczajnych Fagus sylvatica. Obwody pni wynoszą obecnie: 150386 cm; wysokość drzew ok. 26 m. Drzewa znajdują się w dobrym stanie zdrowotno-technicznym.
9

W skład bogato reprezentowanej flory Olsztyna wchodzi wiele gatunków roślin chronionych, w
tym podlegających ochronie ścisłej. Są to m.in.: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum,
poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, rosiczka długolistna
Drosera anglica, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum , porosty z rodzaju chrobotek Clarina
sp., paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, bagno zwyczajne Ledum palustre i in.
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Ponadto z roślin częściowo chronionych m.in.: grążel żółty Nuphar lutea, bluszcz pospolity
Hedera helix, bagno zwyczajne Ledum palustre, kalina koralowa
Viburnum opulus, kocanki
piaskowe Helichrysum arenarium, konwalia majowa Convallaria majalis, kopytnik pospolity
Asarum europaeum, kruszyna pospolita Frangula alnus, marzanka wonna Galium odoratum ,
pierwiosnek lekarski Primula veris, porzeczka czarna Ribes nigrum i in..

Najliczniej reprezentowane są populacje konwalii i kruszyny pospolicie występujące w lasach
Olsztyna, częste są paprotka, kopytnik i widłak jałowcowaty. Powszechnie występujące we
wszystkich olsztyńskich jeziorach oraz w Łynie grążel żółty i grzybień biały są coraz skromniej
reprezentowane liczebnie.
Zaniepokojenie budzi sytuacja dotycząca zwłaszcza dwóch gatunków chronionych. Chodzi o poryblin
jeziorny i rosiczkę długolistną. Poryblin jeziorny spotykany był w okolicach jez. Tyrsko, natomiast
rosiczka długolistna występowała w rezerwacie Mszar. Nie mamy jednoznacznego potwierdzenia
obecności tych roślin z ostatnich lat.
Ze względu na to, że duża ilość chronionych gatunków roślin związana jest z torfowiskami i
obszarami podmokłymi, szczególnie ważne jest zachowanie tych siedlisk. Wśród chronionych
gatunków roślin na terenie gminy dominują rośliny zielne.
Zagłębienia bezodpływowe występują licznie w osiedlach: Redykajny, Likusy, Pieczewo.
Charakteryzuje je duża, sezonowa zmienność poziomu wody. Są one ważnym elementem układu
hydrologicznego terenu, a ponadto siedliskami wielu gatunków zwierząt oraz roślin.
Zbiorowiska roślinności związane z zagłębieniami spełniają bardzo istotną rolę filtru zapobiegającego
eutrofizacji. Roślinność szuwarowa charakteryzuje się najwyższą akumulacją biogenów spośród
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wszystkich niezadrzewionych fitocenoz. Dzięki niej zmniejsza się dopływ biogenów do wód
powierzchniowych i gruntowych. Ma to duże znaczenie dla stabilności i równowagi środowiska
przyrodniczego.
Tym czasem zbiorniki te są bardzo często są zasypywane lub traktowanie jako lokalne wysypiska
odpadów, odbiorniki ścieków. Część z nich mogą ochronić stosowne zapisy w planach
przestrzennego zagospodarowania. Warto też rozważyć objęcie niektórych ochroną jako użytki
ekologiczne. W tym celu należałoby wytypować najcenniejsze pod względem przyrodniczym.

Fauna Olsztyna
Przestrzeń zurbanizowana jest trudnym terenem dla bytowania fauny. Olsztyn może poszczycić się
wyjątkową jak na miasto sytuacją - w granicach administracyjnych posiada dużą powierzchnię lasów,
terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, wód powierzchniowych. Stanowi to o dużej atrakcyjności
przyrodniczej terenu, powoduje występowanie dużej różnorodności siedlisk, co sprzyja również
dużej różnorodności i liczebności organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych.
W Olsztynie występuje wiele gatunków synantropijnych doskonale radzących sobie w mieście.
Przykładem (oprócz oczywiście wielu szkodników i pasożytów) jest bardzo zauważalna ornitofauna,
a spośród niej obecne nawet w centrum miasta synogarlice tureckie, kawki, sroki, gawrony, wrony.
Najważniejszym obszarem bytowania ptaków i zwierząt w mieście są tereny leśne ze względu na
atrakcyjność i zróżnicowanie siedlisk , znaczną powierzchnię oraz połączenie z dużymi kompleksami
leśnymi położonymi poza granicami miasta .
Nie bez znaczenia jest fakt, że na obszarze Lasu Miejskiego nie działa żadne koło łowieckie,
zwierzyna łowna z lasów sąsiadujących z olsztyńskimi w sezonie polowań nierzadko szuka w nim
schronienia.
Do większych zwierząt spotykanych w lasach Olsztyna należy: sarna, jeleń europejski, dzik, z
drapieżników: borsuk, lis, jenot, kuna leśna, tchórz. Dość częsty jest zając szarak. Ostatnio wykazano
na razie nieliczną obecność bobra. Drobne gryzonie reprezentują m. in. mysz polna, nornica ruda,
badylarka, z większych wymienić można licznie występującą wiewiórkę. Spośród nietoperzy
występuje kilka gatunków z notowanych w kraju. Częste owadożerne to: jeż europejski, ryjówka
aksamitna, kret.
Wśród występujących tu gadów najliczniejsze są jaszczurki: zwinka, żyworodna i padalec zwyczajny.
Z węży obecne są zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata.
Płazy mają przedstawicieli w takich gatunkach, jak: kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka
ziemna, ropucha zielona i paskówka, traszka zwyczajna, i mniej liczna grzebieniasta. Występują
również pospolite gatunki żab i ropuch jak: żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara. Jeziora
i rzeki o stosunkowo czystej wodzie stwarzają warunki do występowania bardzo wielu gatunków
ryb.
Szczególnie urozmaicony jest świat ptaków. W latach 1991-1993 przeprowadzone były badania
dotyczące ornitofauny na obszarze miasta. Inwentaryzacja wykazała obecność 155 gatunków ptaków,
w tym:
•
•

126 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych;
11 gatunków nielęgowych, regularnie, corocznie występujących i przebywających na terenie
miasta;
• 18 gatunków sporadycznie zalatujących w okresie migracji;
• 51 gatunków zimujących.
Wśród gatunków odnotowanych w naszym mieście ok. 12 znajduje się w Czerwonej Księdze Zwierząt
(Głowaciński 1992): nur czarnoszyi Columbus arcticus, kormoran czarny Phalacrocorax carbo, gęś
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gęgawa Anser anser, gągoł Bucephala clangula, bielik Haliaetus albicilla, błotniak zbożowy Cirrus
pygargus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, orzełek włochaty Hieraae pennatus, kureczka zielonka
Porzana porzana, brodziec leśny Trinia glareola. Bielik oraz derkacz są gatunkami zagrożonymi
wyginięciem.
Na terenie Lasu Miejskiego występuje 69 gatunków (J.J. Nowakowski). Z tego 5 gatunków było
dominantami (zięba, rudzik, pierwiosnek, świstunka, drozd śpiewak) oraz 14 występowało z
udziałem powyżej 1% (kos, pokrzewka czarnołbista, piecuszka, mysikrółik, sikora bogatka, strzyżyk,
pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora sosnówka, pokrzewnica, świergotek drzewny, sójka, gil,
kukułka, puszczyk, lelek, zimorodek, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, skowronek
borowy, paszkot, kwiczoł, czyżyk, grzywacz, siniak, strumieniówka świerszczak, strumieniówka
brzęczka, cierniówka, zniczek, raniuszek, krzyżówka, gągoł, łyska, słonka, brodziec leśny. Rzadko
występują jastrząb, myszołów, orlik krzykliwy, pustułka, kruk, krogulec, brodziec samotny, łabędź
niemy, słowik szary, trzciniak, orzechówka i in.
Na przestrzeni lat awifauna miasta ulega różnorodnym zmianom. W ciągu ostatnich ponad 20 lat z
terenu miasta wycofują się gatunki nie znajdujące tu właściwych warunków takie jak: rybitwa czarna,
brodziec krwawodzioby, dudek, podróżniczek, dzierlatka. Ponad 30 gatunków i zmniejszyło
liczebność. Pojawiają się też nowe jak: głowienka, gągoł, nurogęś, gołąb miejski, kwiczoł.
Utrzymaniu różnorodności ptaków na terenie miasta sprzyjają zwarte powierzchnie zieleni
(najkorzystniej 20-10 ha). Nie bez znaczenia jest też wiek drzewostanów – stabilizacja ornitofauny
następuje w przypadku drzewostanów powyżej 20 lat. Bardzo cenna jest też obecność zbiorników
wodnych, bagien , terenów otwartych oraz korytarzy ekologicznych.

3. Zieleń miejska
3.1.Parki i założenia dworsko – parkowe
Na terenie Olsztyna znajduje się 9 parków i 4 historyczne założenia dworsko – parkowe.
Miasto posiada również 35 zieleńców ogólnodostępnych miejskich zieleńców o ogólnej powierzchni
3,8 ha, administrowanych obecnie przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni (samorządowa
jednostka organizacyjna).
Tab.4.Parki miejskie
Lp.

Nazwa parku

Powierzchnia
ogólna ha

Nr rejestru
zabytków

Inwentaryzacja
szaty roślinnej

1

Jakubowo

9,34

A-2173/05

posiada

2

Podzamcze

8,52

-

posiada

3

Im. Janusza Kusocińskiego I

8,71

-

posiada

4

Im. Janusza Kusocińskiego II

8,71

-

posiada

5

Rataja (dawny cmentarz Ewangelicki)

3,17

3957/88

posiada

6

Jeziorko Czarne

8,43

-

brak

7

Jar I

2,56

-

brak

8

Jar II

2,93

-

brak

9

Kortowski

5,88

3626/85

posiada

Razem

powierzchnia

58,25 ha
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Tab.5. Założenia dworsko – parkowe.
Lp. Lokalizacja
1.

Grądek

Powierzchnia Czas
ogółem, ha powstania
ok.1,0

Numer rejestru
zabytków

XIX w.

4245/93 –park
3688 - dwór

2.

Nagórki

5,88

XIX w.

3.

Pozorty

3,5

XIX w.

4.

Track

ok. 5 ha

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

1402/78 – park
Park zachowany w granicach
1730/89 – dwór historycznych, z czytelną
3993/89 - wozownia częściowo kompozycją, z
resztką starodrzewu i licznym,
młodym drzewostanem.
Dwór – willa wyremontowany;
siedziba Działu Przyrody
Muzeum Warmii i Mazur. Z
folwarku zachowana wozownia
– wyremontowana.
Szczegółowa inwentaryzacja
dendrologiczna opracowana w
1999 r.

XVIII/XIX w.
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1404/78- park

Park zachowany w granicach
zbliżonych do historycznych, z
bardzo cennym, pomnikowym
starodrzewiem i
cmentarzykiem rodowym. Brak
prac pielęgnacyjnych. Brak
dworu; gospodarstwo UW-M.
Folwark zachowany w formie
zbliżonej do historycznej,
częściowo rozbudowany i
przekształcony.

1436/78 – park,
3460/89 - dwór

Park o czytelnych
historycznych granicach,
znacznie zdewastowany. W
części przy dworze drzewostan
wycięty, w części oddzielonej
torami zachował się cenny
starodrzew i fragmenty
cmentarzyka rodowego. Dwór
zachowany w formie

historycznej, w złym stanie
technicznym, mieszkania d.
pracowników PGR. Folwark
zrujnowany.
Razem :

15,38 ha

3.2.Cmentarze
Na terenie Gminy Olsztyn znajduje się 12 cmentarzy, spośród których 6 zarządzanych jest przez Zakład
Cmentarzy Komunalnych (zakład budżetowy). Pozostałe są obiektami zamkniętymi, zabytkowymi i
objętymi ochroną konserwatorską .
Tab.6. Cmentarze administrowane przez Zakład Cmentarzy Komunalnych

Lp.

Powierzchnia

Nazwa i lokalizacja
cmentarza

ogólna,ha

Numer rejestru
zabytków

Inwentaryzacja
szczegółowa szaty
roślinnej

1.

Św. Józefa

4,90

3906/88

posiada

2.

Św. Jakuba

2,56

3905/88

posiada

3.

Wyznaniowy, przy ul. Sielskiej

0,32

3956/88

posiada

4.

Wojskowy, ul. Szarych Szeregów

1,39

3903/88

brak

5.

Komunalny,ul.Poprzeczna

18,32

-

brak

6.

Komunalny, Dywity

14,49

-

brak

Razem powierzchnia

41,98
Tab.7.Cmentarze zabytkowe

Lp. Nazwa współczesna
Powierzchnia i
/dawne funkcje
lokalizacja
1. Katolicki św. Wawrzyńc
pow. ok. 1 ha

Czas
powstania
k. XIX w.

Gutkowo,
ul. Żurawia
2.

Żydowski

pow.0,48 ha
ul. Zyndrama
z Maszkowic

1818 r.

3.

Komunalny

Las Miejski
(k. Szpitala
Kolejowego)

lata 20-te XX
w.
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Nr rejestru
Stan zachowania
zabytków
jest
Czynny, zachowany w
historycznych granicach z
licznymi nagrobkami
dawnymi i współczesnymi
oraz starodrzewem
3960/88 Nieczynny; zachowany
układ przestrzenny w
historycznych granicach ze
starodrzewem. Macewy
zlikwidowano ok. 1970 r.
Zachowany dom
pogrzebowy
Nieczynny; zachowany w
granicach zbliżonych do
hist. z częściowo
zachowanymi nagrobkami i
drzewostanem.

4.

Wojenny Niemiecki z
I Wojny Światowej

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

5.

Wojenny Rosyjski z I
Wojny Światowej

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

1914 r.

-

6.

Rodowy

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

XIX w.

3907/88

Razem powierzchnia

1914 r.

3957/88

Zaniedbany.
Zachowany w
historycznych granicach z
nagrobkami i cennym
starodrzewem. Częściowo
odtworzono dawną
kompozycję.
Zachowany w stanie
szczątkowym – tylko głaz z
pamiątkowym napisem

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

2,18 ha

3.3. Zieleń w pasach drogowych
Na terenie Gminy Olsztyn znajduje się 97,41 ha zieleni zlokalizowanej w pasach drogowych ulic.
Aktualną inwentaryzację szaty roślinnej posiadają tereny o powierzchni 9,12 ha czyli 9,36%, natomiast
pozostała powierzchnia (88,29 ha czyli 90,64 %) terenów zieleni zlokalizowanych w pasach drogowych
ulic nie posiada aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej.
Tereny miejskiej zieleni urządzonej w postaci parków, zieleńców, cmentarzy jak też zieleń pasów
drogowych ulic cechuje zróżnicowany poziom stanu zachowania, utrzymania oraz pielęgnacji.
W miarę dobrze utrzymane i na bieżąco pielęgnowane są miejskie parki, zieleńce oraz zieleń pasów
drogowych ulic. Najbardziej zaniedbane i zniszczone są obiekty historyczne – zabytkowe założenia
dworsko – parkowe oraz zabytkowe cmentarze (częściowo poddane podstawowym zabiegom
pielęgnacyjnym drzewostanu w latach 2002-2003).
Niewielka część przedmiotowych terenów zieleni posiada aktualną inwentaryzację szaty roślinnej, której
opracowanie powinno stanowić podstawę dalszych planowych prac – gospodarowania terenami zieleni,
planowania i projektowania nowych nasadzeń drzew i krzewów, wymiany nasadzeń tymczasowych
(topól) itp.
Ze względu na postępującą w szybkim tempie urbanizację, realizowane na terenie miasta inwestycje,
zły stan zdrowotno – techniczny zadrzewień, stwarzane zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego usuwane są znaczne ilości drzew i
krzewów.
Ogólnie w ciągu roku 2003 Wydział Ochrony Środowiska wydał zezwolenia administracyjne na
usunięcie 1 408 szt. drzew oraz 1 367 m2 powierzchni krzewów. W ramach tych zezwoleń zobowiązano
wnioskodawców do realizacji nowych nasadzeń zastępczych drzew i krzewów ozdobnych w ramach
kompensacji przyrodniczej w ilości 740 szt. drzew oraz 2 726 szt. krzewów.
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W ciągu trzech pierwszych kwartałów roku 2004 Wydział Ochrony Środowiska wydał zezwolenia
administracyjne na usunięcie 2 053 szt. drzew oraz 1 078 m2 powierzchni krzewów. W ramach tych
zezwoleń zobowiązano wnioskodawców do realizacji nowych nasadzeń zastępczych drzew i krzewów
ozdobnych w ramach kompensacji przyrodniczej w ilości 379 szt. drzew oraz 1 197 szt. krzewów.
Znaczący udział wśród usuwanych drzew mają topole (gatunki pochodzenia obcego), sadzone na terenie
miasta w latach powojennych. Drzewa te ze względu na szybki wzrost i minimalne wymagania
pielęgnacyjne wprowadzane były jako tzw. przedplon – poprzedzający rozwój drzew gatunków
docelowych (szlachetnych i długowiecznych).
Topole osiągnęły obecnie wiek dojrzały i ze względu na negatywne cechy gatunkowe (krótkowieczność,
kruche i łamliwe drewno, nadmiernie silna ekspansja systemów korzeniowych, zaśmiecanie terenu
puchem nasion, silne wyjaławianie gleby), lokalizację na terenach intensywnie zagospodarowanych
(osiedla mieszkaniowe, pasy drogowe ulic) stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Wymagają stopniowego usuwania i równoczesnego zastępowania drzewami innych gatunków.
Tzw. ,,problem topolowy” dotyczy całego kraju. Niestety - zapisy obowiązującej ustawy
o
ochronie przyrody regulują powyższe zagadnienia tylko w minimalnym zakresie, w sposób
niejednoznaczny.
Na skutek postępującego rozwoju infrastruktury drogowej oraz licznych modernizacji pasów drogowych
usuwane są w szybkim tempie znaczne ilości drzew przydrożnych. Wycinka drzew przyulicznych
powodowana jest również ich złym stanem zdrowotno – technicznym (skrajnie niesprzyjające warunki
wegetacji – zasolenie gleby, zanieczyszczenie powietrza, złe warunki gruntowo – wodne, zbyt silne
redukcje koron) oraz wynikającym z tego zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zły stan utrzymania oraz brak właściwej pielęgnacji terenów zieleni są w dużej mierze wynikiem
wieloletniego niedofinansowania
prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych, niezbędnych do
wykonywania na terenach miejskiej zieleni.

3.4. Zieleń osiedlowa, tereny miejskie bez administratora
Wg uzyskanych danych dotyczących zasobów zieleni w zakresie zieleni osiedlowej oraz
terenów gminnych nie posiadających administratora (rekreacyjnych) jej stan przedstawia
się następująco:
Tab.8. Tereny miejskie bez administratora (w zarządzie MZDMiZ)
Lp.

Dzielnica

1.

Centrum

2.

Os. Pojezierze

Powierzchnia ogólna, ha
8,86
10,33

Dz. Przemysłowa
3.

Jaroty

3,26

Pieczewo
4.

Likusy

7,02

Gutkowo
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5.

Zatorze

1,93

6.

Dz. Zachód

9,34

7.

Dajtki

3,51

Tab.9. Zieleń osiedlowa

Lp.

Administrator
terenów osiedlowych

1

SM Pojezierze

2

OSM

3

Zakład Lokali
i Budynków
Komunalnych

4

SM Jaroty

Powierzchnia
- w tym podział
ogólna
na osiedla; pow. w ha
zieleni ,ha
43,71
Pojezierze
18,05
Kormoran
25,66
28,13
Zatorze
7,35
Podgrodzie
20,77
Tereny zieleni
4,42
przejęte po ZBK III
(pozostałych
danych brak)
72,23

Nagórki
Pieczewo
Jaroty

22,12
12,39
37,72

Inwentaryzacja
szczegółowa
szaty roślinnej
+
+
-

(w trakcie)

Dla udokumentowania zieleni w osiedlach o zabudowie jednorodzinnej brak jest jakichkolwiek
danych - jej zasoby są wyłącznie w rękach prywatnych.
Przedstawiając np. na planach czy graficznie ogólną lokalizację poszczególnych osiedli w obrębie
miasta można zauważyć rozszerzającą się i coraz bardziej powszechną tendencję tworzenia w
granicach posesji ogrodów ozdobnych – z udziałem wartościowej zieleni mającej, znaczący udział
w ogólnym bilansie zieleni miejskiej.

V. Zasoby wodne
Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny, która jest dopływem Pregoły. W swoich granicach
administracyjnych ma aż 11 jezior, wiele mniejszych akwenów śródpolnych i śródleśnych oczek
wodnych. Miasto w całości jest położone w dorzeczu Łyny. Po ostatnim zlodowaceniu pozostało
charakterystyczne, pagórkowate ukształtowanie powierzchni, z typową dla niego dużą ilością jezior.
Ponadto, na obrzeżach miasta położone jest kilka jezior, w tym powiązane z Olsztynem systemem
hydrologicznym (Kanał Szczęsne) jezioro Wadąg, Linowskie Klebarskie, Umląg i Kiernoz.
Rozmieszczenie jezior w obrębie miasta jest wybitnie nierównomierne. Tylko dwa zbiorniki jez.
Skanda i Zalew Tracki są położone we wschodniej części miasta pozostałe w jego zachodniej części.
Stąd ogólna jeziorność miasta jest bardzo wysoka i wynosi ponad 8%, lecz w części zachodniej sięga
prawie 40% wobec średniego udziału wód w odniesieniu do powierzchni województwa rzędu 5,73 %
(średnia dla kraju – 2,7%).

1. Wody podziemne
Warunki hydrologiczne na terenie miasta są skomplikowane , co jest konsekwencją złożonej budowy
geologicznej. Wierceniami rozpoznano dwa piętra wodonośne : czwartorzędowe i trzeciorzędowe.
Oba piętra są w więzi hydraulicznej. Teren miasta jest położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód
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Podziemnych „Olsztyn” nr 213 – zbiornik międzymorenowy Olsztyn w obrębie utworów
czwartorzędowych i subzbiornika „Warmia” nr 205 w obrębie utworów trzeciorzędowych. Piętro
trzeciorzędowe zalega na głębokości 150 m i jest rozpoznane punktowo. Najlepiej rozpoznano piętro
czwartorzędowe stanowiące podstawę zaopatrzenia miasta w wodę. W jego obrębie można
generalnie wyodrębnić dwa główne poziomy wodonośne górny i dolny. Sieć krajowa Monitoringu
Jakości Zwykłych Wód Podziemnych działa od 1991r. i składa się z blisko 700 punktów
obserwacyjnych na terenie całego kraju w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 41 z czego 7
obejmuje wody podziemne w utworach starszych od czwartorzędu. Sieć krajowa jest prowadzona
przez Państwowy Instytut Geologiczny. Monitoring regionalny na zlecenie wojewody prowadzi
przedsiębiorstwo Geologiczne „PolGeol” S.A. w Warszawie i obejmuje on 72 punkty. Badania jakości
wód podziemnych prowadzone w sieci krajowej wykazują, że wody zbiornika nr 213 i 205 należą do
wysokiej klasy jakości Ib lub średniej jakości-II.

2. Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej miasta Olsztyna i
posiadają duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Sieć hydrologiczną miasta Olsztyna tworzy
głównie rzeka Łyna oraz rzeki Wadąg i Kortówka a także liczne zbiorniki wodne (11 jezior).
Łyna jest rzeką II rzędu, lewobrzeżnym dopływem Pregoły. Długość Łyny wynosi 263,7 km, w tym na
terenie kraju – 190 km. Zlewnia Łyny w granicach kraju zajmuje obszar 5700 km2. Łyna w granicach
miasta posiada jeden lewobrzeżny dopływ, którym jest rzeka Korówka i jeden prawobrzeżny dopływ,
którym jest rzeka Wadąg. Łyna wypływa w okolicy miejscowości Łyna, na wys. 160 m npm
(Pojezierze Olsztyńskie). Obszar źródliskowy rzeki objęty jest ochroną rezerwatową z uwagi na źródła
wysiękowe i erozję wsteczną. Przepływy charakterystyczne ( m3/s) z okresu 1951-1985 wynosiły na
wodowskazie Olsztyn Kortowo SWQ - 4,65; SSQ - 2,87 SNQ – 1,59. Wody od przekroju poniżej
Olsztyna do granicy Państwa były wodami pozaklasowymi według wyników uzyskanych w 2003r. i
wcześniejszych wykonanych przez WIOŚ. Rzeka stanowi wyraźną oś hydrograficzną miasta, dzieląc
je na cześć wschodnią i zachodnią. Przepływając przez miasto zmienia swój charakter, co pozwala
wyodrębnić w jej biegu trzy odcinki:
y południowy, ciągnący się ok.4km od południowej granicy miasta – dolina rzeki zwęża się tu
do ok. 400-600m, dno rzeki jest podmokłe, pocięte licznymi rowami melioracyjnymi. Na tym
odcinku rzeka przyjmuje z lewej strony dopływ Kortówkę;
y środkowy – znaczna cześć zlewni tego biegu rzeki zajmuje zabudowa Olsztyna, dolina tu
zwęża się, brzegi rzeki są umocnione; występują liczne obiekty zabudowy hydrotechnicznej
(mosty i jeden stopień wodny);
y północny – ciągnący się od zabudowy miejskiej Olsztyna do ujścia rzeki Wadąg, rzeka płynie
tu głęboko wciętą, krętą doliną przez tereny leśne.
Wadąg jest rzeką III rzędu prawobrzeżnym dopływem rzeki Łyny o długości 68 km. Zlewnia zajmuje
powierzchnię 1194,6 km2. W górnym biegu nosi nazwę Kanał Dymarski i Dymer. Od jeziora Dadaj do
jeziora Pisz nazywa się Dadaj, od jeziora Pisz do jeziora Wadąg – Pisa, a poniżej jeziora Wadąg –
Wadąg ( odcinek o długości 8,8 km). Przebieg przepływów średniorocznych w okresie 1976-2003 był
dość zróżnicowany. Amplituda wynosiła 6,06m3/s i nie przypominała rytmu wahań rzeki jeziornej,
ponieważ jest to właściwie rzeka o zmienionym antropogenicznie ustroju hydrologicznym,
praktycznie od początków XIV wieku, kiedy w miejscu obecnej MEW „Wadąg” pobudowano młyn
wodny. W kwietniu 2002r. w odległości ok. 1,18 km poniżej elektrowni „Wadąg” uruchomiona została
Mała Elektrownia Wodna (MEW) „Kieźliny”.
Ocena jakości wód rzeki Wadąg w przekroju powyżej ujścia do Łyny odpowiadała III klasie czystości
wg badań z 2000r. wykonanych przez WIOŚ. Rzeka poniżej miejscowości Wadąg płynie w głęboko
wciętej dolinie przez tereny leśne; na znacznym odcinku stanowi granicę administracyjną miasta
Olsztyna.
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Kortówka jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem rzeki Łyny. W obrębie zlewni rzeki
występują dwa największe miejskie jeziora: Ukiel i Kortowskie. Korówka wypływa z jeziora Ukiel w
rejonie ulic Jeziornej i Żeglarskiej. Odpływ jest regulowany przez zasuwę. W pierwszym odcinku
rzeka przepływa przez tereny podmokłe w rejonie ulicy Sielskiej i I Dywizji. Przy ulicy Jagiellończyka
przechodzi w kolektor zamknięty i wpływa do jeziora Kortowskiego. Wypływ rzeki z jeziora
Kortowskiego jest regulowany w związku z prowadzoną od 1956 r. rekultywacją tego jeziora (metodą
odprowadzania wód hypolimnionu do odpływu).
Badania czystości rzek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzone są przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach:
- monitoringu krajowego, polegającego na kontrolowaniu w dwóch punktach granicznych wód Łyny
(Stopki) i Węgorapy (Mieduniszki) oraz wód Pasłęki w punkcie w Nowej Pasłęce;
- monitoringu regionalnego, w punktach ustalonych na terenie województwa.
Jakość wód rzecznych określana jest przez porównanie stężeń charakterystycznych poszczególnych
wskaźników zanieczyszczeń z normami ustalonymi dla trzech klas czystości wody następująco:
¾ wody klasy I – przeznaczone są do zaopatrzenia w wodę ludności i niektórych zakładów
przemysłowych, wymagających jakości wody do picia oraz hodowli ryb łososiowatych,
¾ wody klasy II – przeznaczone do hodowli ryb, hodowli zwierząt gospodarskich i do celów
rekreacyjnych,
¾ wody klasy III – wody do zaopatrzenia przemysłu i do nawodnień rolniczych.
Stan zanieczyszczenia rzek ocenia się zaliczając wyniki badań monitoringowych kontrolowanych
odcinków rzek do poszczególnych klas czystości. Dla wszystkich klas określone są wartości
dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń; o klasyfikacji ostatecznej decyduje najbardziej
niekorzystny wskaźnik.
Wyniki oceny jakości rzek, przepływających przez teren miasta Olsztyn przedstawiono w tabeli niżej.

Tab.10. Ocena jakości wód rzek przepływających przez Olsztyn badanych przez WIOŚ
Lp

1

2

Nazwa
rzeki

ŁYNA*

WADĄG**

Nr stanowiska

Lokalizacja
przekroju

0+
km

3

pon.
Olsztyna
Redykajny
pow.ujścia
do Łyny

208,4

1

Ocena
fizykochem.
NON

Wskaźnik
decydujący o
fizyko-chem.
ocenie
O2,NO2,PO4,P

Ocena
sanitarna

Ocena
ogólna

NON

NON

III

III

og

1,8

II

BZT5,ChZTMn, ChZTCr, NO2, PO4,
Pog

* - rz. Łyna badana przez WIOŚ w 2003r.
** - rz. Wadąg badana przez WIOS w 2000 roku.

Niska jakość wód rzek ( III klasa lub NON jako nie odpowiadająca normom ) spowodowana jest
ponadnormatywną ilością znajdujących się w wodach rzek substancji organicznych, fosforu ogólnego,
azotynów jak też deficytem tlenowym oraz mianem coli.
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Zasoby wód powierzchniowych Olsztyna w postaci zbiorników wodnych to 11 jezior, o
powierzchni od kilku hektarów do ponad 400 ha.
Badania jakości wód jezior prowadzone są również przez WIOŚ w ramach sieci regionalnej
Państwowego Monitoringu Środowiska. Żadne jezioro w Olsztynie do tej pory nie były objęte
badaniem przez WIOŚ.
Badania oceny jakości jezior w celu określenia czystości wód oraz stopnia ich podatności na
degradację prowadzone były przez Wydział Ochrony Wód b. Akademii Rolniczo-Technicznej na
zlecenie Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska w 1991r. Podobne badania Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powtórzył w 2004r. Poniżej w tabeli zestawiono podstawowe
informacje o jeziorach Olsztyna.
Tab.11. Podstawowe dane morfometryczne i wyniki oceny czystości jezior Olsztyna
Lp.

Nazwa jeziora

1.

Ukiel

2.

Kortowskie

3.

Sukiel

4.

Tyrsko

5.

6.

7.

Starodworskie

Redykajny

Skanda

8.

Długie

9.

Track

10.

Podkówka

11

Czarne

Położenie

Pow,
ha

Głęb.max,
m

Rok
badań

Klasa
czystości

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

412,0

43,0

89,7

17,2

20,8

25,0

18,6

30,6

1991
2004
1991
2004
1991
2004
1991

II
II
II/III
III
III
II/III
I

Kategoria
podatności
na
degradację
I/II
II
III
III
III
III
I

2004

II

II

1991

III

II

2004

NON

III

1991

II

II

2004

II

II

1991

III

II

2004

III

II

NON
II
III

II
II
-

6,9

23,3

29,9

20,6

51,1

12

26,8

17,2

59,9

-

1991
2004
2004

7,5

-

2004

II

-

1,7

-

2004

III

-

Jeziora stanowią niezmiernie cenny element krajobrazu Olsztyna. Wszystkie poza jeziorem
Kortowskim mają korzystne naturalne warunki morfometryczno-zlewniowe. Stan czystości wód z
wyjątkiem jez. Długiego ulega stopniowemu pogorszeniu, jest to związane przede wszystkim z dużą
presją urbanizacji terenów nadbrzeżnych, czego przykładem są tereny nad jeziorem Podkówka.
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Działania prowadzone w ramach inwestycji sieci kanalizacyjnych a szczególnie budowa kolektorów
sanitarnych i deszczowych w zachodniej części miasta w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku
stworzyły warunki do realnej ochrony zlewni jezior położonych w tej części miasta. Oprócz jezior - na
terenie miasta występuje kilkadziesiąt małych zbiorników wodnych, z których większość ma
charakter naturalny. Zbiorniki te pełnią przede wszystkim rolę retencyjną dla wody opadowej, jednak
urbanizacja terenów śródpolnych przyczynia się do stopniowej ich degradacji.

VI. Gospodarka wodno-ściekowa
1. Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym dostawcą wody na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Gminy Olsztyn.
Zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna w wodę pitną realizowane jest z ujęć wód podziemnych.
Na terenie miasta znajduje się 6 ujęć wody wraz ze stacjami jej uzdatniania. Ujmują one wody z
warstw czwartorzędowych i w ograniczonym stopniu z trzeciorzędowych. Podstawowe znaczenie dla
zaopatrzenia miasta w wodę mają dwa ujęcia „Karolin” i „Zachód”. Łącznie pokrywają one 79%
ogólnego zapotrzebowania - „Karolin 51% i Zachód 28%. Trzecie w kolejności ujęcie „Kortowo”
pokrywa 9% zapotrzebowania, a trzy pozostałe (Jaroty, Wschód, Likusy) 12% całkowitej produkcji
wody w mieście.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom w Olsztynie odpowiada wymaganiom stawianym przez
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 listopada 2002r. w tym zakresie. Jakość
wody przeznaczonej do konsumpcji monitorowana jest na etapie ujmowania, produkcji jak i dostawy
wody. Oprócz monitoringu prowadzonego przez PWiK niezależną ocenę jakości wody wykonuje
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.
Sieć wodociągowa Olsztyna ma długość 305 km; 60% ogólnego wodociągu liczy ponad 30 lat.

2. Oczyszczanie ścieków
System kanalizacji na obszarze Olsztyna ma charakter rozdzielczy. Obecnie obejmuje ok.95%
powierzchni miasta. Dodatkowo włączone są dopływy z gmin Barczewo, Dywity i Stawiguda. Łączna
długość sytemu kanalizacyjnego Olsztyna wynosi ok. 250 km, w tym 80% rurociągów jest starsza niż
10 lat. W ramach systemu kanalizacji sanitarnej funkcjonuje 16 przepompowni ścieków i dwa punkty
zlewne nieczystości ciekłych.
Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków miejskich „Łyna”. W maju 2004r.
zakończona została jej modernizacja, wykonana w ramach programu ISPA. Obecnie MOS „ŁYNA”
jest obiektem o trzystopniowym procesie oczyszczania ścieków z biologicznym usuwaniem związków
biogennych i możliwością chemicznego wspomagania tego procesu. Oczyszczalnia może docelowo
przyjąć 60 000 m3/d. Modernizacja obiektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ilości
zanieczyszczeń wprowadzanych uprzednio do rzeki Łyny, tym samym przyczyniając się do poprawy
jakości jej wód.

3. Gospodarka wodami opadowymi
Głównym odbiornikiem wód opadowych z terenu Olsztyna jest rzeka Łyna do której uchodzą
kolektory deszczowe lub rowy otwarte o łącznej długości ok.190 km. Na trasie rzeki przepływającej
przez miasto uchodzi do niej ponad 40 kolektorów o średnicy od 200 do 1800mm.
Istotnym problemem
jest brak systemu podczyszczania odprowadzanych do rzeki wód
opadowych oraz słaby stan techniczny istniejących urządzeń poza jednostkami wykonanymi w
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ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zachodniej części miasta w połowie lat 90
ubiegłego wieku.
Obecny układ kanalizacji deszczowej niekorzystnie wpływa na stan rzeki Łyny, co odzwierciedlają
wyniki badań stanu jakości wód rzeki w obrębie miasta. Ponadto przy ulewnych deszczach
kanalizacja nie jest w stanie odebrać wód, co powoduje występowanie w niektórych częściach miasta
nie wielkich ale uciążliwych podtopień terenu.
Tab.12. Małe Elektrownie Wodne na terenie miasta Olsztyna
Rzeka
MEW „Wadąg”
MEW „Kieźliny”

Lokalizacja od ujścia
6,72 km
5,54 km

Moc turbozespołu
200 kW
255 kW

VII. Zagospodarowanie i ochrona powierzchni ziemi
1. Struktura użytkowania gruntów w mieście
Olsztyn położony jest w rejonie mało zurbanizowanym z dominującą gospodarką rolną i leśną,
powstał w wyniku wzrostu rangi sieci osadniczej regionu. Powierzchnia geodezyjna miasta wynosi
8789 ha. Strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta w roku 2004 przedstawia poniższa tabela.
Tab.13. Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia

Wyszczególnienie gruntów
Użytki rolne
w tym:
•
grunty orne
•
sady
•
łąki
•
pastwiska
•
inne

ha
2212

% udział
25,1

1410
69
231
444
58

63,7
3,1
10,4
20,0
2,6

Grunty leśne i tereny zadrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Wody
Nieużytki
Użytki ekologiczne
Tereny różne

2009
3421
841
241
65

22,8
38,9
9,5
2,7
0,7

Plany rozwoju miasta zakładają wzrost i rozwój terenów zabudowanych i zurbanizowanych –
dzielnic mieszkaniowych, takich jak Brzeziny, Jaroty i Pieczewo oraz obszarów przemysłowych we
wschodniej części miasta.
W stosunku do 2003r. nie zmienił się udział procentowy powierzchni wód, użytków ekologicznych i
terenów różnych, natomiast zwiększył się udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (o
6,4%), kosztem użytków rolnych (mniej o 7,8%), gruntów leśnych i zadrzewionych (mniej o 0,7%) oraz
nieużytków (mniej o 0,4%).
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Plany rozwoju miasta zakładają dalszy wzrost i rozwój terenów zabudowanych i zurbanizowanych –
dzielnic mieszkaniowych, takich jak Brzeziny, Jaroty i Pieczewo oraz obszarów przemysłowych we
wschodniej części miasta.

2. Tereny poprzemysłowe
Na terenie miasta dominuje drobna działalność wytwórczo – usługowa usytuowana głównie w części
wschodniej miasta (tzw. dzielnica składowo-przemysłowa), która nie stanowi znaczącego zagrożenia
dla środowiska. Do większych zakładów przemysłowych w mieście należą m.in. Stomil-Olsztyn SA,
MPEC sp. z o.o., Mebelplast, Indykpol, Chłodnia-Olsztyn, Olsztyńska Spółdzielnia Mleczarska.
Wszystkie obecnie funkcjonujące obiekty mogące stwarzać potencjalne zagrożenie znajdują się pod
stałą kontrolą odpowiednich służb (WIOŚ). Natomiast tereny, które przestały być przedmiotem
działań gospodarczych traktować należy jako grunty podejrzane o zanieczyszczenie.
W obrębie miasta do gruntów poprzemysłowych zalicza się obszar położony w północnej części
miasta, na którym funkcjonowała kiedyś cegielnia Karolin.

3. Tereny potencjalnie zanieczyszczone
O terenach, w stosunku do których nie ma pewności co do stanu ich jakości/stopnia zanieczyszczenia
mówimy jako o potencjalnie zanieczyszczonych. Na terenie miasta są to przede wszystkim rejony,
zajmowane do niedawna przez jednostki wojskowe, zlokalizowane na terenie miasta i posiadające
własne bazy paliw (tereny przy ul. Artyleryjskiej, przy ul. Jagiellońskiej),także dawne bazy kolejowe
(Lokomotywownia, Olsztyn Towarowy)oraz teren po byłym Zakładzie Gazowniczym przy ul.
Knosały.

4. Gospodarka odpadami
Zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie miasta zostały
ujęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla M.Olsztyna”, przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr
XX/277/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.

VIII. Powietrze atmosferyczne
Pojawienie się w danej warstwie atmosfery substancji obcych jej naturalnemu składowi , następujące
zarówno w wyniku różnorodnej działalności gospodarczej człowieka (spalanie węgli, paliw płynnych
i gazów, mechaniczna, termiczna i chemiczna przeróbka surowców mineralnych), jak i czynników
naturalnych nazywamy zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.
Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone zostały w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w
powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
Miasto Olsztyn zaopatrywane jest w energię, wytwarzaną przez:
•
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Słoneczna 46
•
Wydział Elektrociepłowni Stomil Olsztyn S.A.
Tab.14.Podstawowe dane o miejskich ciepłowniach
Charakterystyka kotłów
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Lp.
1.

2.

Adres ciepłowni
Ciepłownia
„Kortowo”
Ul. Słoneczna 46
Wydział
Elektrociepłowni
Ul. Leonarda 9

Moc w
MW

Typ kotła

Moc kotła

Rodzaj
paliwa

Pracuje na
potrzeby

174,450

WR-25
wodny

29,075

miał

co + cw

145

WR-25
wodny

24,2

węgiel
kamienny

co + cw

Przez Wydział Elektrociepłowni eksploatowana jest również kotłownia technologiczna, pracująca dla
potrzeb „Stomil Olsztyn” S.A.:
Tab.14a
Lp.

1.

Nazwa kotłowni

Moc
kotłowni
(MW)

Kotłownia
technologiczna

143

Charakterystyka kotłów
Typ kotła
Moc
Rodzaj
kotła
paliwa
OP-70
pyłowy

47,7

węgiel
kamienny

Pracuje na
potrzeby
Produkuje parę
technologiczną

Tab.15.Kotłownie eksploatowane przez MPEC:

Lp.

Adres kotłowni

Moc
kotłowni
w MW

1.

Żytnia 71

1,150

2.

Bałtycka 37a

1,440

3.

Bałtycka 37

1,150

4.

Bałtycka 17b

0,450

5.

Bałtycka 151

0,450

6.

Fałata 23

0,690

Charakterystyka kotłów
Typ kotła
Moc kotła
Rodzaj
paliwa
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex

Pracuje na
potrzeby

0,575

GZ-50

co + cw

0,720

GZ-50

co + cw

0,575

GZ-50

co + cw

0,225

GZ-50

co

0,225

GZ-50

co + cw

0,345

GZ-50

co + cw

Największy problem w mieście to emisja niska. Jest to związane, głównie w okresie zimowym, z pracą
palenisk domowych na terenach osiedli domków jednorodzinnych.
W 2000 r. na zlecenie Urzędu Miasta wykonana została metodą pasywną roczna seria badawcza stanu
zanieczyszczenia powietrza w mieście. Pomiary przeprowadzono w 41 punktach, zlokalizowanych po
1 – 2 w wyspowych dzielnicach miasta (np. Redykajny, Likusy). Badania wykazały, że w mieście
można się liczyć ze stosunkowo wysokimi stężeniami średniorocznymi sumy tlenków azotu w
powietrzu.
Źródłami tlenków azotu są przede wszystkim pojazdy poruszające się ciągami komunikacyjnymi.
Stężenia dwutlenku siarki w powietrzu są niewysokie i dla żadnego z punktów nie występuje nawet
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zagrożenie przekroczenia odpowiedniej wartości dopuszczalnej. Dla zarejestrowanych w badaniach
stężeń SO2 w powietrzu stwierdzono bardzo dużą zmienność pomiędzy ciepłą i chłodną porą roku.
Stężenia dwutlenku siarki w powietrzu stwierdzane w okresie lata (ciepła pora roku) są minimalne, co
wskazuje na pochodzenie SO2 ze źródeł energetycznego spalania paliw.
W związku z prowadzoną przez miasto inwestycją polegającą na budowie ulicy Sielskiej w okresie
luty – grudzień 2003 i styczeń 2004 zostały przeprowadzone badania stanu zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu w 10 punktach wokół ulicy. Stwierdzono, że
głównym zanieczyszczeniem w rejonie tej ulicy jest NO2. Stężenia stwierdzone pomiarami nie są
wysokie – wartości nie zbliżają się do 50% dopuszczalnego poziomu danej substancji. Stężenia SO2 nie
są wysokie i dla żadnego z punktów nie występuje poziom bliski wartości dopuszczalnej.
Na terenie miasta
stały monitoring zanieczyszczenia powietrza prowadzony
jest przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dwie stacje zanieczyszczeń
podstawowych zlokalizowane są przy ul. Żołnierskiej 16 , przy ul. Niepodległości 16m i jedna stacja
pyłu PM10 przy ul. Żołnierskiej 16 (WSSE) oraz stacja zanieczyszczeń podstawowych i pyłu PM10
przy ul. Puszkina(WIOS). Analiza danych za 2003 rok pozwala wnioskować, że jakość powietrza w
Olsztynie jest dobra. Stężenia średnioroczne badanych zanieczyszczeń nie przekraczały wartości
dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu.
W związku z powyższym wojewoda warmińsko – mazurski nie ustanowił dla terenu Gm. Olsztyn
strefy oceny jakości powietrza. Brak takiej strefy zwalnia wojewodę z obowiązku wydania w postaci
rozporządzenia „Programu ochrony powietrza”.

IX. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne
Hałas
Mianem hałasu określa się nie zharmonizowane, głośne i dokuczliwe dźwięki zakłócające spokój i
negatywnie wpływające na organizm ludzki.
Hałas jest czynnikiem towarzyszącym cywilizacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym gwałtownie
wzrasta nasilenie hałasu. Występujący w środowisku hałas można podzielić na dwie podstawowe
kategorie:
) hałas komunikacyjny
) hałas przemysłowy.
Dopuszczone do emitowania do środowiska wartości hałasu określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku. Wielkości dopuszczalne odnoszą się w nim do terenów wymagających ochrony przed
hałasem i są zależne od funkcji urbanistycznej terenu.
Podstawowym wskaźnikiem oceny poziomu hałasu lub ogólnej oceny klimatu akustycznego
środowiska jest równoważny poziom hałasu (A) wyrażony w decybelach dB. Stopień obciążenia
hałasem środowiska jest zróżnicowany przestrzennie i czasowo. Występujący w mieście w porze
dziennej poziom hałasu komunikacyjnego stanowi istotną uciążliwość, często sygnalizowaną przez
mieszkańców.
Hałas przemysłowy emitowany przez zakłady przemysłowe i usługowe ma zasięg lokalny –
punktowy.

Hałas komunikacyjny
Komunikacja drogowa należy do najważniejszych czynników wpływających na klimat akustyczny i
jest głównym źródłem uciążliwości hałasu dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Środki transportu
są ruchomymi emitorami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede
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wszystkim na terenach zurbanizowanych. Hałas powodowany przez transport samochodowy powoli
dorasta do rangi jednego z trudniejszych problemów naszych czasów.
Ostanie badania hałasu komunikacyjnego w Olsztynie wykonane były w 2001 r. Pomiary hałasu
przeprowadzone zostały w 68 punktach pomiarowych, w tym dwa punkty zlokalizowane zostały na
terenach podmiejskich. Pomiary objęły 66,0 km ulic, co stanowi 26% wszystkich ulic na terenie miasta.
Na poziom panującego w mieście hałasu główny wpływ ma zespół czynników, które można nazwać
komunikacyjno – drogowymi. Należy tu wymienić: ilość przejeżdżających pojazdów ogółem, procent
udziału pojazdów ciężkich oraz średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny, nachylenie drogi
względem poziomu, a także rodzaj i stan nawierzchni. Czynniki te, w powiązaniu z pozostałymi
(rzeźba terenu, rodzaj okolicznej zabudowy, warunki meteorologiczne) dają pewien wypadkowy
poziom hałasu.
Wiele ze zmierzonych odcinków ulic wykazuje przekroczenie progowych poziomów hałasu.
Najwyższe poziomu hałasu występują na ciągach ulic Sielska – Armii Krajowej – Obrońców Tobruku
– Sikorskiego – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Leonharda – Towarowa – Lubelska oraz na
niektórych odcinkach ulic Bałtyckiej, Niepodległości i Kętrzyńskiego. Obliczony poziom równoważny
na tych ulicach przekracza 75 dB, co uważa się za poziom progowy szczególnego zagrożenia hałasem
i świadczy o nasilającym się zjawisku zanieczyszczenia środowiska przez hałas.
W czterech wybranych punktach poziomy hałasu zmierzone zostały metodyką rozszerzoną i różnią
się od poziomów hałasu zmierzonych w pozostałych punktach metodyką uproszczoną średnio o 0,1 –
0,9 dB. Świadczy to o stabilizacji danego poziomu na poszczególnych ulicach w dłuższym okresie
czasu.
Większości punktom podporządkowana jest maksymalna wartość poziomu progowego tj. 75 dB. W
14 punktach podporządkowany jest poziom progowy 65 dB z uwagi na sąsiedztwo terenów
zabudowy szpitalnej oraz terenów związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży.
Tab. 16. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Olsztynie w 2001 r.

Wartości średnie z trzech pomiarów
Lp.

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ulica

Śliwy
Mochnackiego
Pl.Rosvelta
Grunwaldzka
11 Listopada
Piłsudskiego
1-go Maja
1-go Maja
Al.Warszawska
Al.Warszawska
Niepodległości
Niepodległości
Sikorskiego
Sikorskiego
Wilczyńskiego
Krasickiego
Krasickiego
Pstrowskiego
Pstrowskiego
Pstrowskiego
Synów Pułku

Nr
punktu
pomiarowego
3
4
5
22
38
39
40
S
41
1
8
9
12
37
35
36
13
10
11
44
14

Długość
odcinka
ulicy
(km)
1,0
0,3
0,1
0,6
0,3
0,5
0,2
0,2
2,0
0,8
0,5
0,5
1,6
1,4
1,6
1,5
0,7
1,0
0,7
1,0
0,6

Pojazdy
osobowe
na godz.

Pojazdy
ciężarowe
na godz.

Pojazdy
ogółem
na godz.

% udział
pojazdów

LAeg[dB]

1218
1914
1482
810
1461
1854
1608
1293
528
782
1716
1896
1659
1074
576
888
876
1536
696
294
864

90
96
96
90
51
93
48
45
78
75
48
120
135
156
78
68
76
150
84
48
78

1308
2010
1578
900
1512
1947
1656
1338
606
857
1764
2016
1794
1230
654
956
948
1686
780
342
942

7
5
6
10
3
5
3
3
13
9
3
6
8
13
12
7
8
9
11
14
8

72,6
72,8
73,2
74,0
7,8
71,8
71,3
72,9
73,6
75,9
75,5
77,3
75,7
72,8
70,5
70,3
71,4
76,3
71,8
72,3
70,3
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Progowy poziom
hałasu
wyrażony
równoważnym
poziomem
dźwięku A[dB]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
75
75
65
75
75
75
75
75
75
75

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Wyszyńskiego
Wyszyńskiego
Żołnierska
Kościuszki
Kościuszki
Piłsudskiego
Piłsudskiego
Kołobrzeska
Dworcowa
Leonarda
Towarowa
Lubelska
Kętrzyńskiego
Partyzantów
Dworzec Główny
Limanowskiego
Jagiellońska
Sybiraków
Wojska Polskiego
Al.W. Polskiego
Partyzantów
Dąbrowszczaków
Stary Rynek
Bałtycka
Bałtycka
Pieniężnego
Pieniężnego
Sielska
Sielska
Kłosowa
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Armii Krajowej
Teren dawnego
campingu na
Os.Dajtki
Obrońców Tobruku
Obrońców Tobruku
Synów Pułku
Wilczyńskiego
Kościuszki
Pływacka
M.Z.Malewskiej
M.Z.Malewskiej
Jarecka
Dworcowa
Dworcowa
Żołnierska
Wojska Polskiego
Piłsudskiego
ŚREDNIO

15
16
17
2
20
18
19
21
34
28
23
31
47
49

0,4
0,6
1,1
0,9
1,2
1,0
0,6
0,8
0,7
1,3
1,6
1,2
0,4
0,4

1662
1598
1014
1410
1146
846
936
654
1980
1152
984
918
1548
732

156
159
24
30
36
30
57
30
144
342
210
144
96
42

1818
1757
1038
1440
1182
876
993
684
2124
1494
1194
1062
1644
774

9
9
2
2
3
3
6
4
7
23
18
14
6
5

77,7
77,1
72,1
74,1
70,7
72,9
71,9
68,6
75,7
75,8
75,3
76,0
75,5
71,9

75
75
65
75
65
75
65
75
65
75
75
75
65
75

25
30
26
29
27
24
46
48
32
42
7
6
33
43
45
60
61
59
55

0,7
1,2
0,9
2,7
1,8
0,8
0,6
0,1
3,2
3,3
0,2
0,5
2,6
1,2
2,0
0,3
0,6
0,9
-

1764
804
510
684
1620
1194
582
128
984
390
1891
1914
1104
540
78
548
516
870
-

210
114
66
96
54
78
0
1
90
72
135
144
102
108
22
46
46
144
-

1974
918
576
780
1674
1266
582
129
1074
462
2026
2058
1206
648
108
594
562
1014
-

11
12
11
12
3
6
0
1
8
16
7
7
9
17
22
8
8
14
-

73,9
72,5
70,8
70,7
75,1
72,9
66,5
61,1
75,7
74,1
73,8
74,3
75,6
76,9
65,2
74,0
71,2
75,9
42,1

75
75
65
75
75
65
65
75
65
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

57
58
52
65
51
54
67
53
50
56
62
63
64
66

0,9
0,5
1,0
0,6
0,3
2,2
1,9
1,2
0,5
0,5
0,5
1,3
1,75
1,00

1446
1502
483
87
714
387
492
132
1866
1926
726
1380
186
1046

225
222
63
18
96
28
36
12
150
54
24
72
6
88

1671
1724
546
105
810
415
528
144
2016
1980
750
1452
192
1134

13
13
12
17
12
7
7
8
7
3
3
5
3
8,4

76,2
76,0
71,6
63,5
71,0
41,7
68,2
70,4
64,4
72,8
73,7
70,7
70,7
67,3
72,5

65
65
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
75

Hałas przemysłowy
Hałas emitowany przez zakłady przemysłowe i usługowe stanowi głównie uciążliwość dla osób
zamieszkujących w pobliżu tych źródeł.
Zagrożenie hałasem przemysłowym związane jest przede wszystkim z niewłaściwą lokalizacją
zabudowy mieszkaniowej w pobliżu zakładów przemysłowych i usługowych. Powstawanie nowych
podmiotów gospodarczych, szczególnie w dzielnicach domków jednorodzinnych, wpływa na
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pogorszenie klimatu akustycznego w tych rejonach, co jest powodem licznych skarg ludności.
Dotyczy to głównie emisji dźwięku ze stolarni, warsztatów samochodowych, hurtowni i lokali
rozrywkowych, które rozpoczynają działalność bez zabezpieczeń akustycznych.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Środowisko elektromagnetyczne jest jednym ze składników środowiska naturalnego człowieka. Pola
elektryczne i magnetyczne emitowane przez źródła naturalne są wszechobecne od początku istnienia
Ziemi.
Od kilkudziesięciu lat na naturalne pola elektromagnetyczne (PEM) nakładają się te, które sztucznie
zostały wytworzone przez człowieka. Nie znany jest stopień tych zmian, z uwagi na brak danych.
Pola te są niewidoczne (poza wąskim wycinkiem widma elektrycznego w zakresie widzialnym), nie
drażnią błon śluzowych, nie powodują uczucia duszności, nie przesłaniają horyzontu, ale oddziałują
na środowisko i człowieka.
Każde urządzenie zasilane prądem elektrycznym jest źródłem PEM, które rozchodzi się w otaczającą
nas przestrzeń w postaci pola i promieniowania elektromagnetycznego. Ekspozycji na PEM podlega
więc cała ludność. Zależnie od przeznaczenia źródła PEM, zakresu wytwarzanych częstotliwości i
mocy generatora, różne grupy ludności z populacji generalnej podlegają w różnym stopniu ekspozycji
na PEM. Wielkość tej ekspozycji zależy od stopnia uprzemysłowienia danego obszaru kraju, czy
regionu i przeciętnie jest wyższa dla mieszkańców wielkich miast w porównaniu z obszarami
wiejskimi.
Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego zależy od
częstotliwości. Interesujący nas
zakres częstotliwości to przedział od 0 Hz do 300GHz. Promieniowanie elektromagnetyczne
rozchodzi się w postaci fali elektromagnetycznej, która niesie ze sobą energię.
Coraz powszechniejsze
stosowanie urządzeń generujących PEM w przemyśle, łączności i
gospodarstwie domowym oraz wzrastająca emisja energii elektromagnetycznej do środowiska
spowodowały opracowanie zasad ochrony ludności przed tymi polami.
W Olsztynie najbardziej znaczącym obiektem z punktu widzenia oddziaływania pracujących w nim
urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w wolną przestrzeń jest Centrum Radiowo
Telewizyjne przy ul. Masztowej1.
Na maszcie o wysokości 336 m rozmieszczone są:
¾ 3 systemy antenowe do emisji programów telewizyjnych;
¾ 2 układy antenowe do emisji programów radiowych;
¾ anteny nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej operatorów PTC ERA GSM, PTK
CENTERTEL i PLUS GSM;
¾ anteny radiolinii TP S.A.;
¾ anteny nadawczo – odbiorcze należące do Policji, UOP, TP S.A., LOJACK.
Jednocześnie na terenie Olsztyna pola elektromagnetyczne emitują:
y stacje bazowe trzech operatorów: PLUS GSM, PTK CENTERTEL, PTC ERA GSM. Elementami
emitującymi pola elektromagnetyczne w otwartą przestrzeń są anteny nadawcze stacji bazowych.
Anteny te są instalowane na wysokich masztach antenowych lub dachach wysokich budynków.
Urządzenia pracują w zakresie od 300 – 300 000 MHz,
y stacje radioamatorskie, pracujące przy różnych częstotliwościach i szerokim zakresie mocy tj. od
10 – 300 MHz,
y stacje „CB RADIA”, pracujące w paśmie 27 MHz,
y urządzenia nadawcze łączności specjalnej należące do Policji, UOP i Straży Pożarnej i pracujące w
zakresie od 3 – 300 000 MHz,
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linie przesyłowe sieci energetycznych 110 kV i 220 kV, pracujące w paśmie 50 Hz. Na terenie
miasta Olsztyna przebiega jedna linia napowietrzna o napięciu 220 kV z Ostrołęki przez GPZ
Olsztyn 1, ul. Letnia do Mątek. Linia jest własnością Polskich Sieci Energetycznych,
stacje transformatorowe zmieniające napięcie z 15 kV na 0,4 kV, pracujące w paśmie 50 Hz,
stacje elektroenergetyczne (GPZ).

Przeprowadzone w 2001 roku przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie
pomiary wokół źródeł reprezentatywnych dla poszczególnych grup urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne wykazały, że w miejscach przebywania ludzi nie występują wartości
ponadnormatywne. W większości przypadków zmierzone wartości były poniżej wartości
dopuszczalnych.
Źródła o największej mocy emisji zainstalowane są w RTCN przy ul. Masztowej. Jednak w obecnym
stanie zagospodarowania terenu wokół RTCN przebywanie ludzi na obszarze otaczającym
ogrodzoną posesję z masztem antenowym jest bezpieczne i dozwolone bez ograniczeń.
W związku z powyższym można stwierdzić, że w obrębie miasta Olsztyna w miejscach dostępnych
dla ogółu ludności, nie ma zagrożenia z punktu widzenia ochrony przed polami
elektromagnetycznymi.

X. Poważne awarie przemysłowe
Przez określenie „poważna awaria” należy rozumieć zdarzenie, np. emisję, pożar lub eksplozję,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występują
niebezpieczne substancje, powodujące natychmiastowe zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub
zagrożenie środowiska. Nawiązujące do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 ustala rodzaj i ilość substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o
zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W mieście istnieją potencjalne warunki dla powstania poważnych awarii, mogących nastąpić
podczas transportu przez teren miasto toksycznych środków przemysłowych (TSP) głównymi
drogami publicznymi lub transportem kolejowym.
Na terenie Olsztyna do potencjalnych sprawców poważnych awarii,
z
uwzględnieniem posiadanych substancji niebezpiecznych, należy zaliczyć takie zakłady jak:
¾ Chłodnia Sp z o.o. – amoniak;
¾ Indykpol S.A. – amoniak, dwufluorochlorometan, olej opałowy, benzyna, chlorowodór,
dwutlenek węgla;
¾ STOMIL OLSZTYN S.A. – etanol, olej opałowy, dwumetylokarbinol, destylaty ropy naftowej,
guma, odpady, kwiat siarczany, węgiel drzewny, chlorowodór, ług sodowy, gazy
węglowodorowe, metanal, amoniak, 3-hydroksyfenol, zapalne materiały stałe;
¾ Mleczarnia Olsztyn Sp. z o.o. – amoniak, olej opałowy, bielące roztwory, soda żrąca, kwas
azotowy, nadtlenek wodoru, kwas nadtlenooctowy;
¾ JURAND Browary Warmińsko – Mazurskie Sp. z o.o. – amoniak, olej opałowy, soda żrąca,
dwutlenek węgla;
¾ BIALCHEM GROUP Sp. z o.o., Rozlewnia Gazu – gazy węglowodorowe, kwas azotowy, płyn
akumulatorowy.
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Działania związane z ratownictwem chemiczno – ekologicznym na terenie Olsztyna prowadzi
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Do przykładowych akcji przeprowadzonych w latach
2003 – 2004 należy zaliczyć:
¾ film olejowy na rzecze Łynie;
¾ wyciek kwasu solnego na jezdnię;
¾ rozszczelnienie instalacji z kwasem solnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej;
¾ zderzenie czołowe trzech samochodów, w tym cysterny przewożącej CO2.
Na wypadek wystąpienia zdarzenia o znamionach poważnej awarii całodobowe dyżury prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

XI. Podsumowanie i wnioski wynikające z diagnozy
Sporządzona na podstawie dostępnych opracowań oraz materiałów własnych Urzędu Miasta (pkt.10)
DIAGNOZA aktualnego stanu miejskiego środowiska wskazuje na problemy, wymagające
rozwiązania w sposób zgodny z polityką ekologiczną państwa, co stanowić będzie przedmiot
KONCEPCJI, drugiej części Programu Ochrony Środowiska, gdzie określone zostaną cele oraz
sposoby ich osiągania w latach 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.

Główne problemy miejskiego środowiska, konieczne do rozwiązania w nadchodzących
latach to:
) stale rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego w mieście, powodujące rosnący
poziom hałasu w środowisku – uciążliwość sygnalizowaną coraz częściej przez
mieszkańców osiedli mieszkaniowych, sąsiadujących z głównymi miejskimi
układami komunikacyjnymi,
) wzrastające ilości drzew, usuwanych z pasów zieleni przyulicznej z powodu
budowy lub modernizacji miejskich układów komunikacyjnych jak też drzew
wycinanych na terenie miasta ze względu na ich zły stan, stwarzający zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
) niezmienna od lat powierzchnia urządzonych terenów miejskiej zieleni w postaci
parków czy zieleńców,
) brak terenów urządzonej zieleni, zielonych placów zabaw dla dzieci w rejonach
nowobudowanych niewielkich osiedli mieszkaniowych,
) brak warunków
w istniejących
rozwiązaniach infrastruktury kanalizacji
deszczowej do retencjonowania wód opadowych,
) zły stan techniczny sieci kanalizacji deszczowej we wschodniej części miasta i
urządzeń podczyszczających wody opadowe, kierowane do rz.Łyny,
) związana z powyższym wnioskiem - pozaklasowa jakość wód rz. Łyny, odbiornika
wód opadowych z terenu miasta,
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) rekultywacja terenów po starej gazowni przy ul.Knosały.

Obok wskazanych wyżej do rozwiązania zagadnień, służących osiągnięciu wymaganych
prawem standardów jakości środowiska – kontynuować należy działania, zmierzające do
utrzymania dobrego stanu środowiska w odniesieniu do:
, sanitarnego stanu powietrza miejskiego, charakteryzującego się poziomem
zanieczyszczeń w granicach 50% dopuszczalnych norm,
, jakości wód miejskich jezior, posiadających w zdecydowanej większości wody II
klasy czystości,
, poziomu oczyszczania ścieków komunalnych w zmodernizowanej MOS „ŁYNA”,
, racjonalnego gospodarowania oraz rekreacyjnego i turystycznego korzystania z
zasobów Lasu Miejskiego,
, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, tj. zmniejszania materiało-,
energo- i wodochłonności miejskiej gospodarki.
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II. Program Ochrony Środowiska - KONCEPCJA
I. Wstęp
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W Konstytucji wskazano, iż ochrona
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Do władz publicznych należą
również gminy, które posiadają szereg kompetencji, w tym programowanie działań związanych z
ochroną środowiska.
Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było przejęcie jej całego
dorobku prawnego, czyli prawnych uregulowań, które w polskim ustawodawstwie ujęte były
odmiennie lub w ogóle nie zostały jeszcze uwzględnione.
Kolejnym etapem transponowania prawa europejskiego jest jego praktyczne wdrażanie. Oznacza to
wprowadzanie nowych procedur, budowę nowych lub przekształcanie istniejących w kraju instytucji
tak, aby mogły spełniać zadania określone przepisami unijnymi oraz realizację wielu inwestycji,
mających zapewnić unikanie lub minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko
przyrodnicze powodowanego przez działalność gospodarczą.
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej była i jest realizowana w ramach Programów Działań na
Rzecz Środowiska. Obowiązek realizacji tej polityki spoczywa na wszystkich instytucjach Unii –
Radzie Europejskiej, tworzonej przez szefów rządów krajów członkowskich; Radzie Unii Europejskiej,
tworzonej przez ministrów spraw zagranicznych; Komisji Europejskiej; Europejskiej Agencji
Środowiska; Parlamencie Europejskim i Trybunale Sprawiedliwości.
Kreowanie europejskiej polityki ekologicznej rozpoczęto na początku lat 70.tych - I Program Działań
na Rzecz Środowiska Rada Europy przyjęła w listopadzie 1973 r., a kolejne Programy w latach: 1978,
1982, 1987 i 1992. Generalnie podłoże Programów stanowiły zagadnienia:
¾ etyczne, opierające się na przekonaniu, że przyroda ma wewnętrzną wartość i jako taka
powinna być chroniona,
¾ ekonomiczne, których podstawą jest zasada, iż najważniejszym elementem wspólnego rynku
powinny być równe warunki konkurencji, tak więc wszystkie podmioty gospodarujące w
krajach Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednakowe standardy ochrony środowiska,
¾ dobra ogółu, które opierają się na powiązaniu stanu środowiska ze zdrowiem człowieka.
Ostatni, przyjęty w 2001 r. Program znany jako „VI Program Działań” wyznacza cztery ważne
obszary działań w pierwszej dekadzie XXI wieku, dotyczące:
 powstrzymania zmian klimatu poprzez stworzenie warunków dla wdrożenia zapisów
Protokołu z Kioto, czyli doprowadzenie w okresie 2008-2012 do corocznej redukcji emisji
sześciu gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do tzw.roku bazowego czyli do poziomu
emisji z 1990 r.,
 ochrony przyrody i różnorodności biologicznej (bioróżnorodności) poprzez wszelkie prace
przyczyniające się do ochrony i odtwarzania naturalnych systemów przyrodniczych oraz do
ochrony gleb przed zanieczyszczaniem i erozją,
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środowiska i zdrowia, gdzie podstawowym celem działań UE w tym zakresie jest
zapewnienie takiej jakości środowiska, aby poziomy zanieczyszczenia, włączając w to
promieniowanie i hałas, wywołane działalnością człowieka nie wywierały zagrożenia dla
zdrowia ludzi,
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami –
najważniejszego celu polityki ekologicznej UE, według którego należy dążyć do tworzenia
zasad rozwoju gospodarczego, zapewniających, iż konsumpcja nieodnawialnych i
odnawialnych zasobów naturalnych nie przekroczy pojemności środowiska.

„VI Program Działań” określa instrumenty, których wdrożenie i stosowanie powinno przyczynić się
do osiągnięcia ustalonych celów, mianowicie:
D instrumenty prawne, systematycznie wprowadzane, których stosowanie powinno wymóc na
wszystkich użytkownikach środowiska pożądany poziom jego ochrony,
D instrumenty rynkowe/ekonomiczne (opłaty, subwencje), fiskalne, np. podatki ekologiczne czy
ulgi podatkowe oraz dobrowolne porozumienia rządu z podmiotami gospodarczymi jak np.
krajowe programy handlu emisjami,
D instrumenty wspomagające, np. badania naukowe, edukacja ekologiczna, poprawa
pozyskiwania i wykorzystania danych o środowisku, planowanie sektorowe i przestrzenne,
D finansowe instrumenty wspomagające w postaci funduszy strukturalnych i funduszu
spójności; specjalne programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; programy
wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i jej efektywnego wykorzystania.
Podstawowe zasady polityki ekologicznej UE, ustalone dla realizacji kolejnych Programów Działań
to:
) zasada zrównoważonego rozwoju, oparta na założeniu, iż polityka i działania w
poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego powinny być prowadzone w taki
sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie
doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe
pokolenia; istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych ekologicznych,
) zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego, którą należy postrzegać w
kategoriach sprawiedliwości międzypokoleniowej, sprawiedliwości międzyregionalnej i
międzygrupowej oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą,
) zasada przezorności, przewidująca, że rozwiązywanie pojawiających się problemów
ekologicznych powinno następować już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione
prawdopodobieństwo, iż problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy powstanie
uzasadnione jego potwierdzenie,
) zasada uspołecznienia polityki ekologicznej (partnerstwa), polegająca na tworzeniu
warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego
rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu świadomości i
wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki zachowań wobec środowiska
naturalnego,
) zasada „zanieczyszczający płaci” , która nakłada pełną odpowiedzialność na sprawcę za
skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska,
) zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przy wyborze planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, oznaczająca potrzebę
minimalizacji nakładów inwestycyjnych na jednostkę uzyskanego efektu ekologicznego.

1.Ewolucja polskiej polityki ekologicznej
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Pierwsze polskie krajowe polityki ekologiczne powstawały w okresie tworzenia i realizacji w Unii IV i
V Programu Działań na Rzecz Środowiska ( 1987-1992; 1993-2000). W tym czasie w kraju opracowano
dokumenty wskazujące na sposób myślenia o środowisku w warunkach następujących istotnych
zmian politycznych i gospodarczych, mianowicie:
1.
2.
3.

Protokół podzespołu ds. ekologii Okrągłego Stołu ( marzec 1989),
Narodowy Program Ochrony Środowiska (lipiec 1989), który miał obowiązywać do 2010 r.,
Politykę ekologiczną Państwa, przyjętą przez Sejm i Senat w 1991 r., która miała obowiązywać
w latach 1991-2000.

Polityka ekologiczna Państwa z 1991 r., uznawana za początek tworzenia krajowych polityk
ekologicznych nowej generacji jako posiadająca powiązanie z polityką europejską, zawierała
odniesienia do nowej koncepcji rozwoju określanego „ekorozwojem”.
Ważną przesłanką do prac nad kolejną, druga wersją krajowej polityki na początek XXI wieku był V
Program Działań na Rzecz Środowiska (1993-2000), akcentujący związek ochrony środowiska z
koncepcją zrównoważonego rozwoju i wskazujący na ścisłe, instytucjonalne powiązanie
mechanizmów ochrony środowiska z wieloma sferami życia, w tym m.in. z rozwojem gospodarczym,
eksploatacją zasobów naturalnych, rozwojem społecznym i edukacją , ogólnie – z poprawą jakości
życia. Filozofia V Programu w dużym stopniu została uwzględniona w II Polityce Ekologicznej
Państwa (II PEP), przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i przez Sejm w sierpniu 2001 r.
W ten sposób „Polityka …” z 1991 r. po upływie 10 lat została zastąpiona nowym, bardziej
współczesnym dokumentem.
Nowe zasady tworzenia krajowej polityki w I dekadzie XXI wieku wprowadziła ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym obowiązek jej sporządzania i aktualizowania
co 4 lata. Taki zapis uporządkował dotychczasowe praktyki sporządzania dokumentów strategicznoprogramowych, nazywanych „polityką ekologiczną” dla różnych horyzontów czasowych.
Zgodnie z tym ustawowym zapisem Rada Ministrów w grudniu 2002 r. przyjęła kolejny dokument o
nazwie Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010, nazywany w niektórych instytucjach/opracowaniach III Polityką (III PEP) i traktowany
jako aktualizacja „II Polityki” z 2000 r.
Głównym punktem odniesienia dla tego dokumentu są kierunki działań określone w VI Programie
Działań na Rzecz Środowiska (2001-2010). Dostosowana do wymagań nowej ustawy – Prawo ochrony
środowiska III PEP wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii Europejskiej,
w której programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska sporządzane są od wielu lat. Znaczną
część działań objętych III PEP, zwłaszcza działania zaplanowane od 2004 r. Polska realizuje już jako
członek UE.
Poniżej w tabeli zestawiono porównanie struktury III PEP z celami VI Programu Działań na Rzecz
Środowiska.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006
z perspektywą do 2010
-Cele i zadania o charakterze systemowym
-Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i
racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
-Zrównoważone wykorzystanie surowców,
materiałów, wody i energii
-Środowisko i zdrowie, dalsza poprawa jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
-Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Cele VI Programu Działań na Rzecz Środowiska
-Ochrona przyrody i bioróżnorodności

-Zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i odpadami
-Środowisko i zdrowie
-Przeciwdziałanie zmianom klimatu
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-Zwiększenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa i aktywnego uczestnictwa ludności
w inicjatywach proekologicznych

-Ocena realizacji polityki ekologicznej

Nakłady na realizację polityki ekologicznej
państwa w latach 2003 i perspektywicznie do 2010
roku

Ustawa –Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do państwowej polityki ekologicznej stanowi, iż
ma ona stwarzać niezbędne warunki dla skutecznej ochrony środowiska. Oznacza to, że taka polityka:
) powinna być integralnym elementem polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju,
czyli zharmonizowana z polityką społeczną, gospodarczą i przestrzenną poprzez włączenie
aspektów środowiska do polityk sektorowych, np. do turystyki, transportu ,energetyki itp.,
) powinna dokonywać istotnych zmian w modelu produkcji i konsumpcji poprzez
preferowanie zintegrowanych inwestycji, zgodnie z zasadami prewencji, przezorności i
zasadą „zanieczyszczający płaci” z istotnym zmniejszaniem materiało- wodo- i
energochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie do niej systemów zarządzania
środowiskowego oraz programów czystszej produkcji,
) powinna zmniejszać znaczenie inwestycji „końca rury”, polegające m.in. na działaniach
ochronnych typu oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianiu odpadów czy
tp. na rzecz unikania, minimalizacji zanieczyszczeń „ u źródła”.
Podstawowym celem nowej polityki ekologicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
kraju, czyli mieszkańców oraz infrastruktury i zasobów przyrodniczych.

Realizacja tego celu wymaga nie tylko wprowadzenia zabezpieczeń przed niekorzystnym
oddziaływaniem na środowisko działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski i poza jej
granicami, ale także zabezpieczenia:
o odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody, zaspokajających potrzeby ilościowe i
jakościowe mieszkańców i gospodarki,
o zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej o pożądanych parametrach jak np.
właściwości fizyko-chemiczne gleb, stosunki wodne czy różnorodność biologiczna,
o zwiększenia lesistości kraju oraz zwiększenia powierzchni obszarów chronionych.
Polska prowadzi aktywną politykę ochrony środowiska od początku lat 90.tych – wyrazem tego jest
przyjęcie przez Sejm RP w 1991 r. I Polityki Ekologicznej Państwa, zastąpionej dziesięć lat później II
Polityką na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. W dokumencie tym
określono cele w zakresie standardów jakości środowiska, jakie powinny być osiągnięte w pierwszej
dekadzie XXI wieku. Obowiązek osiągnięcia tych celów nie wynika jedynie z wewnętrznych,
krajowych uwarunkowań – do ich realizacji jako kraj zobowiązaliśmy się podpisując Traktat
Akcesyjny w dniu 26 kwietnia 2003 r. w Atenach.
Realizacja celów zarówno krajowej polityki ekologicznej jak też transpozycja i wdrażanie
europejskiego prawa stawiają zwłaszcza przed przedsiębiorstwami i gospodarką szereg nowych
obowiązków związanych generalnie z korzystaniem ze środowiska w nowych warunkach prawnych.
Nowe obowiązki z zakresu ochrony środowiska wynikają z ustaw przyjętych przez Sejm RP w latach
2000-2002. Do najważniejszych aktów prawnych, dokonujących transpozycji większości przepisów
UE w tym obszarze należą:


Ustawa z 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska;
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Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;



Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw;



Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;



Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.Wojewódzki Program Ochrony Środowiska
Obowiązek opracowania wojewódzkich programów ochrony środowiska, podobnie jak powiatowych
i gminnych, wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska.
Opracowanie programu wojewódzkiego służyć ma realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie
w celu:
9

podejmowania wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli, służących
rozwiązywaniu problemów i eliminowaniu zagrożeń środowiska w województwie,
9 kreowania wspólnej polityki ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania walorów
przyrodniczo-krajobrazowych województwa,
9 koordynowania działań na rzecz środowiska, realizowanych przez administrację wszystkich
szczebli, jednostki gospodarcze, instytucje oraz organizacje pozarządowe w województwie,
9 podejmowania decyzji o finansowaniu w województwie przedsięwzięć, zwłaszcza inwestycji
proekologicznych ze środków krajowych i europejskich funduszy pomocowych,
9 uwzględniania określonych celów w powiatowych i gminnych programach ochrony
środowiska, stosownie do potrzeb i specyfiki rejonów objętych planowaniem.
Wojewódzki program ochrony środowiska, uchwalony przez Sejmik Województwa WarmińskoMazurskiego w listopadzie 2003 r. określa główne kierunki działań w regionie w obszarach
zdefiniowanych następująco:
y Ochrona bioróżnorodności i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody;
y Poprawa jakości środowiska;
y Edukacja ekologiczna;
y Nakłady finansowe oraz ocena realizacji Programu
Powiatowe i gminne programy ochrony środowiska powinny obejmować zadania własne i
koordynowane, przewidziane do realizacji w okresie objętym Programem oraz planowane do
wykonania w perspektywie następnego, 4-letniego Programu.
Zadaniami własnymi Gm.Olsztyn są przedsięwzięcia finansowane w całości lub w części ze środków
będących w jej dyspozycji, natomiast jako zadania koordynowane należy rozumieć działania
związane z ochroną miejskiego środowiska, finansowane ze środków przedsiębiorstw i inwestorów
oraz ze środków zewnętrznych, tj. z krajowych funduszy celowych, z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.
Programy ochrony środowiska powinny być skoordynowane z
miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnymi programami sektorowymi. Przy sporządzaniu
niniejszego Programu Ochrony Środowiska korzystano z opracowań, programów i materiałów
własnych wymienionych w pkcie XI. Materiały źródłowe.

II. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
1.Ochrona zasobów przyrody
Cel: Ochrona przyrody i krajobrazu miasta
Problematyka ochrony przyrody i krajobrazu regulowana jest w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
uwzględniających również prawo unijne.
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Celem ochrony przyrody zgodnie z ustawowymi zapisami jest m.in. utrzymanie procesów
ekologicznych i stabilności ekosystemów, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin
i zwierząt wraz z ich siedliskami, zachowaniem bioróżnorodności oraz ochrona walorów
krajobrazowych i zieleni w miastach.
Dla osiągnięcia celu głównego, jakim jest ochrona przyrody i krajobrazu w mieście w
nadchodzących latach tworzyć należy warunki dla realizacji działań obejmujących:
" ochronę krajobrazu poprzez uwzględnianie zasad ochrony krajobrazu w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.prz.) i decyzjach lokalizacyjnych, tj.:
 prowadzenie inwestycji liniowych w sposób zachowujący walory krajobrazowe terenu;
 ochronę doliny rz.Łyny;
" ochronę i rozwój terenów zieleni w mieście, tj.:
 budowę Parku Centralnego w dolinie rzeki Łyny w śródmieściu miasta;
 budowę rekreacyjnych ciągów spacerowych i rowerowych na miejskich terenach zieleni;
 rewaloryzację miejskich parków: Parku Jakubowo, Parku przy ul. Metalowej, Parku
Podzamcze;
 planowe nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic; na terenach
osiedlowych;
 opracowanie planu rozwoju terenów zieleni miejskiej na lata objęte POŚ;
 urządzanie w osiedlach jednorodzinnych terenów zieleni ogólnodostępnych, o
charakterze rekreacyjnym;
 utworzenie stanowiska ds. zieleni w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta;
 utworzenie samodzielnej jednostki specjalistycznej zajmującej się całokształtem spraw
związanych z zielenią miejską (Zakładu Zieleni Miejskiej);
 zwiększanie środków budżetowych na bieżące utrzymanie i odnawianie terenów zieleni
miejskiej;

" ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów lasów Olsztyna poprzez;
 realizację zdań wynikających z Uproszczonego Planu Urządzenia lasów Gm. Olsztyn;


włączenie w struktury Lasu Miejskiego
byłej strzelnicy garnizonowej celem
zagospodarowania i utworzenia parku leśnych zwierząt;
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proekologiczne zagospodarowanie Stadionu Leśnego, czyli w sposób nie powodujący
dewastacji cennego drzewostanu leśnego;



zwiększenie wokół kompleksów leśnych otuliny (z zakazem jej zabudowy) poprzez
odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;



utworzenie – zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu - arboretum leśnego;



modernizację dróg stanowiących
zabezpieczenia ppoż. LM;



stałe nadzorowanie stanu lasów prywatnych i wydawanie decyzji z zakresu utrzymania i
pielęgnacji lasów;

trakty

przeciwpożarowe

celem

zwiększenia

" ochronę roślin, zwierząt oraz zachowanie bioróżnorodności, tj.:


pielęgnację rezerwatów przyrody „Mszar” i „Redykajny” oraz ich otoczenia (zapisy w
m.p.z.p).; utrzymywanie pomników przyrody poprzez systematyczną pielęgnację drzew;



utrzymanie i zagospodarowanie (rekultywację) cennych przyrodniczo małych zbiorników
wodnych ( zapisy w m.p.z.p).;



objęcie ochroną prawną w formie użytków ekologicznych 4-ch małych zbiorników wodnych
tj. 3-ch położonych w Gutkowie i 1-go w Redykajnach; doliny położonej na zapleczu Osiedla
Dajtki wraz z ciekiem wodnym (bezimiennym) i przyległym terenem;



ustanowienie ochrony prawnej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego terenu
„Półwysep Likuski” wraz z leżącym w jego wnętrzu jez. Sukiel;



udrożnienie i właściwe zagospodarowanie istniejących korytarzy ekologicznych oraz rozwój
ich systemu na terenie miasta poprzez odpowiednie zapisy w m.p.z.p.
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Poniżej zestawiono harmonogram działań mających na celu ochronę przyrody i krajobrazu miasta.
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin realizacji
20052008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Źródła
finansowania

do
2011
Ochrona krajobrazu

Prowadzenie
zadanie zadanie
Urząd Miasta
inwestycji liniowych
ciągłe
ciągłe
Olsztyn,
w sposób
inwestorzy
zachowujący walory
krajobrazowe terenu
Ochrona doliny rzeki
zadanie zadanie
UM,
.Łyny
ciągłe
ciągłe
inwestorzy
Ochrona i rozwój terenów zieleni na obszarze miasta
Budowa Parku
x
Miejski Zarząd Budżet
Centralnego w dolinie
Dróg Mostów i Gm.Olsztyn
rz. Łyny /centrum
Zieleni
fundusze
strukturalne
Budowa
2006-2008
MZDMiZ
Budżet
rekreacyjnych ciągów
Gm.Olsztyn
spacerowych i
GFOŚIGW
rowerowych
Rewaloryzacje
2006-2007
Miejski
Budżet
miejskich parków:
Konserwator
Gm.Olsztyn
Zabytków
fundusze
Parku Jakubowo, przy
ul. Metalowej, Parku
strukturalne
Podzamcze
Planowe nasadzenia zadanie
x
MZDMiZ
Budżet
drzew i krzewów
ciągłe
Gm.Olsztyn
w pasach drogowych
ulic, na terenach
osiedlowych
Opracowanie planu
x
UM
rozwoju terenów
zieleni miejskiej na
lata objęte POŚ
Urządzanie w osiedlach
jednorodzinnych
terenów zieleni rekreacyjnych
Utworzenie stanowiska
ds. zieleni w Wydziale
Strategii i Rozwoju
Miasta
Utworzenie
samodzielnej jednostki
zarządzającej zielenią
miejską (Zakładu Zieleni

Koszty, mln PLN
2005 2008

do 2011

-

-

-

-

8,30

-

0,98

1,08

1,70

-

b.d.

b.d.

-

-

x

x

UM,
Rady Osiedli,
MZDMiZ

Budżet
Gm.Olsztyn

b.d.

b.d.

2006-2008

x

UM

Budżet
Gm. Olsztyn

X

x

2006-2008

x

UM

Budżet
Gm.Olsztyn

x

PF/GFOŚ i GW
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11.

Miejskiej)
Zwiększenie środków
budżetowych na bieżące
utrzymanie i remonty
terenów zieleni miejskiej

2006-2008

x

MZDMiZ

Budżet
Gm.Olsztyn

X

x

Ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów lasów Olsztyna
12.

Realizacja zadań wg
Uproszczonego planu
urządzenia lasów Gm.

zadanie
ciągłe

zadanie

LM

ciągłe

Budżet

x

x

Gm.Olsztyn,
PF/GFOŚ i GW

13.

14.

15.

16.

Włączenie w struktury
Lasu Miejskiego terenów
powojskowych w celu
utworzenia parku
leśnych zwierząt

2008

Proekologiczne
zagospodarowanie
Stadionu Leśnego,
uwzględniające ochronę
cennego drzewostanu
leśnego

b.d.

Utworzenie arboretum
leśnego

Modernizacja dróg
stanowiących trakty
przeciwpożarowe

x

UM/LM

Budżet

0,30

0,50

b.d

b.d.

0,15

b.d.

0,45

-

x

x

Gm.Olsztyn

b.d.

UM

Budżet
Gm.Olsztyn,
fundusze
strukturalne,
krajowe fundusze
celowe

20072008

20062008

x

Las
Miejski w
Olsztynie

-

Las
Miejski w
Olsztynie

Budżet
Gm.Olsztyn,
PF/GFOŚ i GW
Budżet
Gm.Olsztyn

Ochrona roślin i zwierząt oraz zachowanie bioróżnorodności
19.

Ochrona rezerwatów
Mszar i Redykajny z
otoczeniem ( zapisy w
m.p.z.p.); utrzymanie
pomników przyrody
poprzez systematyczną
pielęgnację drzew

2006-2008

20.

Utrzymanie i
zagospodarowanie ,
cennych przyrodniczo
małych zbiorników
wodnych ( zapisy w
m.p.z.p.)

zadanie
ciągłe

21.

Objęcie ochroną prawną
w formie użytków
ekologicznych małych
zbiorników wodnych
(zapisy w m.p.z.p.)

22.

Ustanowienie ochrony
prawnej w formie
zespołu przyrodniczo-

b.d.

UM
UW

Budżet
M.Olsztyna,
PF/GFOŚ i GW

zad.
ciągłe

UM

PF/GFOŚ i GW

b.d.

b.d.

x

Rada Miasta

-

-

-

x

Rada Miasta

-

-

-
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krajobrazowego
Razem

11,88

1,08

2. Ochrona powierzchni ziemi
Celem ochrony powierzchni ziemi jest zachowanie naturalnego ukształtowania terenu oraz jakości
gleby na poziomie określonym standardami jakości. Tereny, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych wartości stężeń substancji chemicznych lub ich naturalne ukształtowanie zostało
zmienione w sposób niekorzystny – zaliczane są do terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych,
czyli takich, gdzie występują przekroczenia ustalonych standardów jakości. Takie obszary należy
poddać rekultywacji i rewitalizacji, tj. działaniom mającym na celu przywrócenie im naturalnego
ukształtowania i/lub osiągniecie zawartości niektórych substancji zgodnych z wymaganymi
standardami w celu przywrócenie terenom ich funkcji użytkowych.
Rekultywacja obejmuje zespół działań zmierzających do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu
i/lub osiągnięcia przez glebę zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami w celu nadania lub
przywrócenia terenom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.
Rewitalizacja to proces rekultywacji i proces ponownego zagospodarowania terenu(w tym oczyszczenie,
przebudowa i modernizacja istniejącego pokrycia terenu), dla przywrócenia stanu umożliwiającego pełnienie
przez ten teren funkcji użytkowych.
Aktualny stan prawa krajowego i zakres wprowadzanych zmian, odnoszących się do ochrony
powierzchni ziemi wskazują na potrzebę dokonania kompleksowej rewizji systemu ochrony tego
elementu środowiska. Dotychczas ta problematyka funkcjonowała głównie w aspekcie
przestrzennym, prawnym i fiskalnym (geodezja, prawo własności, podstawa opodatkowania).
Współczesne traktowanie powierzchni ziemi jako nieodnawialnego zasobu wymaga wprowadzenia
nowych rozwiązań, niezbędnych np. dla określenia zasad postępowania z terenami nieczynnych
obecnie zakładów przemysłowych (tereny poprzemysłowe), starych składowisk odpadów i tp.
Pojęcie rekultywacji jako naprawy stanu chemicznego gleby i ukształtowania powierzchni ziemi oraz
procedury jej dokonania regulują zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy z 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Brak jest jeszcze w polskim ustawodawstwie uregulowań
odnoszących się do terenów typowo poprzemysłowych, bowiem obowiązujące ustawodawstwo
odnosi się wyłącznie do zanieczyszczonych gleb i gruntów, pomijając stare składowiska oraz rejony
zdewastowanej infrastruktury technicznej i budynków poprzemysłowych.
Miasto Olsztyn należy do ośrodków mało zurbanizowanych, dzięki czemu powierzchnia ziemi nie
została zmieniona i lub/zdegradowana w sposób znaczący. Niemniej jednak jest w mieście kilka
obszarów potencjalnie zanieczyszczonych. O degradacji lub stopniu ich zanieczyszczenia można
będzie mówić po dokładnych badaniach gruntu. Wtedy również podejmowane będą decyzje
dotyczące zakresu i sposobu ich rekultywacji.
Wśród terenów potencjalnie zanieczyszczonych z kategorii typowo poprzemysłowych wymienić
należy teren położony w północnej części miasta, na którym w latach 60. i 70.tych funkcjonowała
Cegielnia KAROLIN, zajmująca się pozyskiwaniem surowca (gliny) i wyrobem materiałów
ceramicznych a także rejon dawnego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi.

51

ul. Wiosenna – teren dawnej zabudowy cegielni KAROLIN

ul. Zimowa – teren dawnego wyrobiska cegielni KAROLIN
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ul. Zimowa – teren dawnego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi
Tereny, w stosunku do których nie ma pewności co do stanu ich jakości i stopnia zanieczyszczenia
określane są mianem potencjalnie zanieczyszczonych. W Olsztynie można tak określić niektóre rejony
w mieście, zajmowane do niedawna przez jednostki wojskowe, które posiadały tam również własne
bazy paliw - są to tereny przy ul. Artyleryjskiej i przy ul. Jagiellońskiej; do terenów potencjalnie
zanieczyszczonych również można zaliczyć dawne bazy kolejowe w obrębie stacji Olsztyn Towarowy
i Lokomotywowni, podobnie - małe, stare stacje paliw płynnych, dotychczas jeszcze nie
zmodernizowane oraz teren po byłym Zakładzie Gazowniczym przy ul. Knosały.
Rejon dawnego Zakładu Gazowniczego/starej gazowni jest typowym terenem poprzemysłowym,
z fragmentami pozostawionych jeszcze w gruncie instalacji podziemnych, stanowiących tym samym
o jego zdegradowaniu i zanieczyszczeniu.
W 1994 r. z istniejącego wówczas na terenie nieczynnej gazowni naziemnego zbiornika nastąpił wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu i rz.Łyny. Naziemny zbiornik został opróżniony z cieczy
zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, rozebrany w części nadziemnej, a pozostałości po
smołach pogazowych zagęszczone i zasypane masami ziemnymi. W zasypanym zbiorniku pozostawiono
4 otwory wentylacyjne (tzw.kominki). Obecnie jest to teren porośnięty krzewami i samosiewkami
drzew, niemniej do usunięcia pozostaje podziemna część dawnego zbiornika, dlatego właśnie gleba i
wody gruntowe wymagają specjalistycznych badań pod względem stopnia zanieczyszczenia.
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Z powodu atrakcyjnego położenia tego terenu w pobliżu rzeki Łyny oraz w bliskim sąsiedztwie
planowanego Parku Centralnego, został on wskazany przez Gm.Olsztyn do międzynarodowego
projektu badań miejskich terenów poprzemysłowych, dofinansowanego ze środków UE w ramach
programu INTERREG III B CADSES. Obok Olsztyna uczestnikami projektu będzie Państwowy
Instytut Geologiczny z Warszawy, Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Zdrowia
Publicznego z Ostravy (Czechy) i Miasto Stuttgart(Niemcy). Założeniem projektu jest określenie
zakresu i rodzaju badań hydrogeologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia w rejonie starej
gazowni i zaproponowanie sposobu ich sanitacji (oczyszczenia) oraz oszacowanie kosztów
rekultywacji.
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ul. Leśna – dawne tereny wojskowe (magazyny paliw)
Zgodnie z obowiązującym prawem za zanieczyszczenie gleby lub ziemi oraz jej niekorzystne
przekształcenie odpowiedzialny jest władający powierzchnią ziemi.
Do obowiązków władającego należy również przeprowadzenia jej rekultywacji na zasadach
uzgodnionych z organem ochrony środowiska. Starosta tworzy rejestry, zawierające informacje o
terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi. Informacje
zawarte w rejestrach służyć będą określeniu m.in. kolejności rekultywacji zdegradowanych terenów w
mieście/powiecie.
Dla osiągnięcia celu głównego, jakim jest ochrona powierzchni ziemi w rejonie miasta - w
nadchodzących latach tworzyć należy warunki dla realizacji działań, obejmujących:
1. inwentaryzację terenów poprzemysłowych, zdegradowanych i zanieczyszczonych w mieście,
2. prowadzenie rejestru informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenia
standardów jakości gleby oraz informacji o gminnych terenach wskazanych do rekultywacji,
3. przygotowanie założeń do programów sanacji i rekultywacji ustalonych terenów,
4. prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi w mieście;
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Poniżej zestawiono harmonogram realizacji działań w latach 2005-2008 i do 2011 r.

Lp.

1

2
3

Nazwa przedsięwzięcia
Inwentaryzacja terenów
poprzemysłowych,zdegradowanych i
zanieczyszczonych w mieście;
Prowadzenie rejestrów informacji
Przygotowanie założeń do programów
sanacji i rekultywacji ustalonych
terenów
Powadzenie monitoringu jakości gleb i
ziemi w mieście

Termin
realizacji
2005Do
2008
2011
20062008

Jednostka
odpowiedziałna za realizację

Źródła
finansowania

Gm.Olsztyn

PFOŚ i GW

Koszty,
mln PLN
2005- Do
2008 2011
O,15 -

20052008

20092011

Gm.Olsztyn

GFOŚ i GW,
PROŚ i GW

0,15

2,0

Praca
ciągła

Praca
ciągła

Gm.Olsztyn

GFOŚ i GW,
PFOŚ i GW

0,12

0,10

III. Zróżnicowane wykorzystanie materiałów, wody i energii
Cel: Racjonalne korzystanie z surowców naturalnych
1. Materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność procesów gospodarczych
Malejące w skali globalnej zasoby surowców naturalnych dla przemysłu i energetyki oraz
pogarszająca się dostępność zasobów wody stanowią coraz większe wyzwanie dla rozwoju z
zachowaniem stabilności środowiska.
Zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii w procesach produkcyjnych i działalności człowieka
staje się stopniowo niezbywalnym warunkiem dalszego rozwoju, a nawet utrzymania
dotychczasowego poziomu życia społeczeństw.
Koszty pozyskiwania energii ze źródeł nieodnawialnych oraz wody o jakości odpowiadającej
potrzebom ludzi i przemysłu/ różnych dziedzin gospodarki, stanowią poważną cześć kosztów
produkcji, które rosnąc wywierają znaczący wpływ na konkurencyjność gospodarki i poziom życia
ludzi.
Wobec takich perspektyw niezbędnym staje się, nie tylko ze względów ekologicznych, ale także
gospodarczych i społecznych zwiększanie efektywności wykorzystania surowców naturalnych przez
zmniejszanie ich zużycia na jednostkę produktu bez pogarszania standardu życiowego ludzi i
perspektyw rozwojowych gospodarki.
Osiągnięcie celu, jakim jest racjonalne korzystanie z surowców naturalnych możliwe będzie
poprzez zaplanowanie i zrealizowanie następujących działań :
) wprowadzenie normatywów zużycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych
procesach produkcyjnych w oparciu o dane o najlepszych dostępnych technikach (BAT);
) ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych;,
) stosowanie zamkniętych obiegów wody;,
) zmniejszanie
energochłonności
procesów
gospodarczych
przez
stosowanie
energooszczędnych technologii, także z wykorzystaniem kryteriów BAT, poprzez
racjonalizację transportu oraz wydłużanie cyklu życia produktów;
) zmniejszania materiałochłonności gospodarki w wyniku wprowadzania technologii
niskoodpadowych oraz ponowne stosowanie niektórych odzyskanych materiałów/ recykling.
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Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i
zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska określa nowa ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, natomiast w Komisji Sejmowej znajduje się rządowy projekt ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – to kolejne akty prawne, będące wynikiem transpozycji uregulowań
UE w zakresie zmniejszania materiałochłonności i odpadowości współczesnej gospodarki.
Działania energooszczędne, służące racjonalnemu wykorzystaniu energii cieplnej, realizowane w
mieście i planowane w latach objętych Programem Ochrony Środowiska to:
•

termorenowacje budynków mieszkalnych (ocieplanie ścian zewnętrznych, wymiana okien,
montaż wiatrołapów) wykonywane przez olsztyńskie spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców
budynków komunalnych oraz administratorów innych zasobów mieszkaniowych,

•

stosowanie przez deweloperów w budownictwie mieszkaniowym technologii domów
energooszczędnych (lokalne systemy grzewcze gazowe, olejowe; urządzenia pomiarowe
regulujące przepływ ciepła; współczesne materiały budowlane, wykończeniowe itp.).

2.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj. biomasy, energii wiatrowej,
wodnej, geotermalnej, słonecznej, jest jednym z kluczowych założeń polityki energetycznej UE
przewidujących, że do 2010 r. udział OZE w bilansie energetycznym Unii wynosić będzie od 12 – 15%
tak, aby w 2020 r. osiągnąć poziom 20%.
Zasadnicze średniookresowe cele ilościowe dla energetyki odnawialnej w Polsce zostały wyznaczone
w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” – jednym z nich jest udział rzędu 7,5% energii
odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej do 2010 r.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kraju
wynika zarówno z uwarunkowań międzynarodowych, prawnych jak również z uznania konieczności
zrównoważonego rozwoju kraju. Zmiana struktury surowcowej przy produkcji energii w kierunku
zastępowania paliw konwencjonalnych paliwami ekologicznymi to znaczny wpływ na poprawę
jakości środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz ilości
stałych odpadów poenergetycznych.
Warunki lokalne i klimatyczne Olsztyna znacznie determinują możliwości wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł energii w mieście, niemniej zarówno podmioty gospodarcze jak i
indywidualni mieszkańcy podejmują działania związane z wy korzystaniem z OZE.
Planowane i realizowane w nadchodzących latach przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem
OZE to:
) modernizacja instalacji MPEC dla potrzeb współspalania miału węglowego i biomasy
) projektowane wykorzystanie ciepła pochodzącego ze spalania osadów pościekowych do
ogrzewania obiektów suszarni i spalarni osadów na terenie PWIK,
) wykorzystanie ciepła odzyskanego w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów
medycznych do ogrzewania obiektów ZGOK,
) zastosowanie pompy cieplnej w systemie ogrzewania zabudowy jednorodzinnej
(os.Redykajny),
) wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemie ogrzewania domów mieszkalnych
(os.Grunwaldzkie) i obiektów szkolnych (Zespół Szkół Budowlanych)
) promowanie działań związanych z wykorzystaniem OZE, tj. paliw alternatywnych,
wytwarzanych z przetworzonych odpadów komunalnych, do współspalania w miejskiej
ciepłowni.
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3. Kształtowanie stosunków wodnych
Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych – zasoby eksploatacyjne wód
podziemnych możliwe do wykorzystania dla celów gospodarczych szacowane są na 15,6 mld m3 .
Możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych jest ograniczona ze względu na ich
zmienność w czasie oraz ich jakość.
Dla osiągnięcia celu racjonalnego korzystania z zasobów wodnych dla potrzeb mieszkańców oraz
sektora gospodarczego miasta kontynuować należy działania służące:
) zmniejszaniu poboru wód, zwłaszcza poprzez wdrażanie rozwiązań wykorzystujących
najlepsze dostępne techniki,
) poprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom poprzez modernizację systemów filtracji
wody,
) retencjonowanie wód opadowych,
) stosowanie rozwiązań technicznych służących odprowadzaniu do gruntu czystych wód
opadowych,
) zachowanie oczek i małych zbiorników wodnych jako elementów systemu miejskiej
kanalizacji deszczowej .

Stacja Uzdatniania Wody LIKUSY
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Stacja Uzdatniania Wody KAROLIN
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Stacja Uzdatniania Wody ZACHÓD
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IV. Poprawa jakości środowiska w mieście
1. Jakość wód
Cel: Utrzymanie i poprawa dobrej jakości wód w mieście
Postanowienia unijnych dyrektyw w zakresie jakości wód zostały przeniesione do ustawodawstwa
krajowego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz szereg aktów
wykonawczych do tych ustaw.
Kluczowym unijnym aktem prawnym jest Dyrektywa Rady 91/271/EEC z 21 maja 1991 r. dotycząca
oczyszczania ścieków komunalnych – jej celem jest ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami
zrzutu ścieków komunalnych z aglomeracji miejskich poprzez zobowiązanie państw członkowskich
do zapewnienia systemów odbioru i oczyszczania tych ścieków.
Obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych jest zróżnicowany, stosownie do wrażliwości wód
będących ich odbiornikiem. W przypadku wód wrażliwych dyrektywa stawia surowsze wymagania
dotyczące oczyszczania ścieków. Decyzją Rady Ministrów z 23 listopada 2000r. cały obszar Polski
został uznany za wrażliwy na eutrofizację w rozumieniu Dyrektywy Rady 91/271/EEC; oznacza to, że
oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 10 000
muszą zagwarantować, że ścieki komunalne przed zrzutem do odbiorników wrażliwych zostaną
poddane trzeciemu stopniowi oczyszczania, czyli odpowiedniemu zmniejszeniu ładunku azotu
(denitryfikacja) oraz fosforu (defosfatacja).
Kryteria oraz wymagania w zakresie jakości wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców zawarte są w
Dyrektywie Rady 98/83EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez zagwarantowanie czystej i
zdrowej wody pitnej, stąd dyrektywa ustanawia minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników
mikrobiologicznych, chemicznych oraz związanych z radioaktywnością. Dyrektywa nie dopuszcza
również występowania
w wodzie pitnej mikroorganizmów, pasożytów i innych substancji
stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Ogólne zasady ochrony wszystkich wód na terytorium UE (z wyłączeniem wód morskich)
wprowadziła Dyrektywa Rady i Parlamentu 2000/60/EC z 23 października 2000 r., zwana „Wodną
Dyrektywą Ramową”. Dyrektywa ta określa zasady ograniczania zanieczyszczenia wód,
zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych, poprawy jakości ekosystemów jako całości i
zmniejszaniu skutków powodzi.
Jak uprzednio wskazano (DIAGNOZA) głównym działaniem Gm.Olsztyn, związanym z realizacją
nowych obowiązków prawnych w zakresie poprawy jakości miejskich wód była – i jest w dalszym
ciągu - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA, wykonana w latach 2003-2004 (I etap) i
planowana na 2007-2008 (II etap).
Zmodernizowanie oczyszczalni już skutkuje pozytywnym wpływem na środowisko poprzez:
• zmniejszenie zanieczyszczeń wód rz.Łyny w wyniku redukcji związków azotu i fosforu w
oczyszczonych ściekach, odprowadzanych do odbiornika,
• zmniejszenie ilości osadów pościelowych,
• zmniejszenie emisji odorów i natężenia hałasu.

61

Obiekt po zmodernizowaniu, pracując dla potrzeb miasta, może również przyjmować ścieki
z sąsiednich gmin w promieniu do 20 km.
Kolejne działania inwestycyjne, związane z poprawą jakości wód miejskich w okresie objętym
Programem (2005-2008) obejmują realizację głównego przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodnościekowa m.Olsztyna II faza” oraz wiele nowych i kontynuowanych zadań, w tym:
• modernizacje przepompowni P2, P3, P6, P7, P10, P13;
• modernizację pompowni II stopnia i laboratorium wody SUW Karolin;
• modernizacje wyeksploatowanych chlorowni na SUW Kortowo, Karolin, Jaroty;
• modernizacje układów pomiarowych i filtracji wody na SUW Karolin, Kortowo, Jaroty;
• budowę odcinków sieci wodociągowych poprawiających zaopatrzenie w wodę istniejącej i
przyszłej zabudowy;
• wymianę sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych;
• zakup przewoźnej przepompowni ścieków dla sytuacji awaryjnych głównych kolektorów
miejskich.
Nakłady inwestycyjne na planowane do wykonania w latach 2005-2008 przedsięwzięcia wynoszą:
¾ 2005 – 12, 88 mln PLN
¾ 2006 – 13,91 mln PLN
¾ 2007 – 15,46 mln PLN
¾ 2008 – 15,08 mln PLN
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa m.Olsztyna II faza” obejmuje:
) budowę na terenie MOS Łyna suszarni i spalarni osadów pościekowych;
) budowę i modernizację systemu kanalizacji sanitarnej we wschodniej dzielnicy
miasta/13,2 km;
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)
)
)
)

modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta / 4,5 km;
rozbudowę sieci wodociągowej miasta / 15,4 km;
budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Guńkowie / 9,3 km;
przygotowanie i zmodernizowanie SUW Zachód.

Dla osiągnięcia celu głównego niezbędne jest również podejmowanie w nadchodzących latach
działań, związanych z miejską gospodarką wodno-ściekową, polegających na:
9

uwzględnianiu konieczności ochrony jezior, rzek oraz małych zbiorników wodnych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – nieskuteczne zapisy poprzednich
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony terenów przyległych do jezior, oczek
wodnych spowodowały w niektórych rejonach miasta nadmierne zagospodarowanie obrzeży jezior oraz
likwidację wielu małych zbiorników wodnych szczególnie w dzielnicy Jaroty, Gutkowo;

9

likwidowaniu nieczynnych ujęć wody, będących w dyspozycji różnych podmiotów, które po
podłączeniu się do układu miejskiej sieci wodociągowej często są nie eksploatowane i pozbawione
kontroli, co stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia poziomów wodonośnych, z których była
pobierana woda;

9

zagospodarowaniu obszarów zasilania wód podziemnych przez wprowadzenie ograniczeń
w korzystaniu z przestrzeni stref ochronnych zbiornika wód podziemnych GZWP 213
Olsztyn i ujęć wody; po ustaleniu szczegółowych zasad ochrony GZWP 213 konieczne będzie
wprowadzenie e nakazów i zakazów w zakresie gospodarowania przestrzenią na terenie całego lub części
obszaru miasta, znajdującego się w strefie GZWP 213;

9

instalowaniu urządzeń do podczyszczania wód opadowych w układach kanalizacji
deszczowej, uchodzącej do rzek Łyny i Wadąg - zdecydowana większość układów miejskiej
kanalizacji deszczowej nie ma urządzeń do podczyszczania wód opadowych, odpowiadających
aktualnym wymogom ochrony jakości wód; wyjątek stanowią sieci kanalizacji deszczowej zrealizowane
w latach 90.tych XX w. w ramach projektu „Ochrona Zlewni Jezior w Dzielnicy Zachodniej”
(posiadają nowoczesne piaskowniki i separatory) . Zły stan techniczny starych kolektorów powoduje
utrudnienia w funkcjonowaniu miasta w postaci podtapiania i zalewania niektórych ulic; podobnie
bliskie sąsiedztwo kolektorów sanitarnych przy wadliwie funkcjonujących starych kolektorach
deszczowych wzrasta infiltracja wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, obciążając w ten sposób
pojemność miejskiej oczyszczalni;

9

utrzymaniu
w
odpowiednim
stanie
technicznym
systemu
zabezpieczeń
przeciwpowodziowego - rejon miasta chroniony przez wał przeciwpowodziowy to tereny pomiędzy
rzeką Łyną a ul. Warszawską na odcinku od ul. Tuwima do granicy Olsztyna z Gm. Stawiguda; są to
tereny naturalne o dużej wartości przyrodniczej, mogące przyjąć znaczne ilości wody w przypadku
wystąpienia na Łynie fali powodziowej;

9

wdrożeniu systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w
kąpieliskach w oparciu o BIP - przekazywanie na bieżąco informacji o jakości wód na terenie
Olsztyna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej da społeczeństwu dostęp do informacji,
przydatnej w życiu codziennym oraz wyeliminuje powstawania fałszywych informacji na ten temat.
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2. Zanieczyszczenie powietrza miejskiego
Cel: Czyste powietrze
Miejskie powietrze zanieczyszczane jest emisją czyli masą wprowadzanych do powietrza substancji
stałych (pyły) i gazowych w jednostce czasu, np. w roku, z różnych źródeł:
¾ punktowych – z emitorów, wentylatorów,
¾ liniowych – głównie z tras komunikacyjnych.
Głównym źródłem zorganizowanej emisji są procesy energetycznego spalania paliw w miejskich
ciepłowniach oraz emisja komunikacyjna, głównie w centrum miasta.
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (stan sanitarny) kontrolowany
jest przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, prowadzącą badania w sieci nadzoru ogólnego.
Badania WSSE obejmują pomiary średniodobowych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu
zawieszonego i prowadzone są w stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Olsztynie przy
ul.Żołnierskiej i ul.Niepodległości, należących do sieci podstawowej Państwowego Monitoringu
Środowiska(w całym województwie takich stacji jest 11).
Niezależnie od badań monitoringowych WSSE w 2000 r. - na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w rejonie miasta całoroczne pomiary
stężeń zanieczyszczeń gazowych (SO2 i NO2) tzw. metodą pasywną/kapslową .Celem tych pomiarów
było określenie poziomu imisji zanieczyszczeń gazowych w różnych rejonach miasta i określenie
zasadności zlokalizowania w mieście stacji do ciągłego pomiaru wybranych rodzajów zanieczyszczeń
powietrza. Do podjęcia takiej decyzji niezbędna była wiedza o przestrzennych rozkładach
zanieczyszczeń w miejskiej przestrzeni.
Badania stopnia zanieczyszczenia powietrza prowadzono
przez cały rok w 41 punktach
zlokalizowanych w dzielnicach mieszkaniowych o zabudowie jedno- i wielorodzinnej, wzdłuż tras
komunikacyjnych oraz na peryferiach miasta. Próbniki, w kształcie podobne do kapsli o średnicy 2,5
cm zostały umieszczone w ustalonych punktach na wys. 3-4 m i były eksponowane przez 1 miesiąc,
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po czym wymieniane na nowe; próbniki z zaabsorbowanymi zanieczyszczeniami poddawane były w
laboratorium analizom w celu określenia stężeń zaabsorbowanych zanieczyszczeń.
Poniżej przedstawiono dwa miejsca eksponowania próbników podczas badań w 2000 r. – przy
ul.Jagiellońskiej i przy dworcach PKP/PKS.
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Uzyskane wyniki w przeliczeniu na średnioroczne wartości stężeń porównane z wartościami
dopuszczalnymi doprowadziły do następujących wniosków:
 w Olsztynie należy liczyć się ze stosunkowo wysokimi stężeniami średniorocznymi
dwutlenku azotu, a w jednym z punktów pomiarowych (rondo przy ul.Jagiellońskiej) nawet z
większymi niż średnioroczna wartość dopuszczalna,
 źródłami imisji tlenku azotu (stężeń w powietrzu) są przede wszystkim pojazdy poruszające się
ciągami komunikacyjnymi, dlatego zmienność stężeń NO2 zależnie od ciepłej/zimnej pory
roku jest niewielka,
 stężenia dwutlenku siarki w powietrzu były niewysokie i w żadnym z punktów nie wystąpiło
nawet zagrożenie przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej,
 duża zmienność stężeń SO2 w powietrzu pomiędzy ciepłą/zimna pora roku wskazuje na
pochodzenie tego zanieczyszczenia ze źródeł energetycznego spalania paliw
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Z analizy uzyskanych wyników, uwzględniającej warunki meteorologiczne, w jakich prowadzono
badania oraz układu róży wiatrów w mieście w 2000 r wynikło, iż obszar najwyższych stężeń
dwutlenku azotu w mieście przesunięty jest ok. 200 m na wschód od centralnych węzłów
komunikacyjnych miasta i obejmuje rejon pomiędzy Al.W.Polskiego - Jagiellońska – Dworcowa –
Lubelska , zarówno w ciepłej jak i zimnej porze roku. Uzyskany przestrzenny rozkład izolinii stężeń
średniorocznych zdecydował o zlokalizowaniu stacji do ciągłych pomiarów zanieczyszczeń powietrza
w dzielnicy Zatorze.

Stacja pomiarowa przy ul.Puszkina 16
Stacja umieszczona na terenie Przedszkola Nr 19 przy ul.Puszkina 16 prowadzi automatycznie
pomiary stężeń substancji zanieczyszczających powietrze w zakresie wymaganym aktualnym
ustawodawstwem, określającym zasady i sposoby oceny stopnia czystości powietrza – stacja mierzy
miejskie tło zanieczyszczeń powietrza w rejonie dzielnicy mieszkaniowej dla zobrazowania stopnia
zagrożenia zdrowia ludzi w/w zanieczyszczeniami.
Obiekt jest własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie i funkcjonuje
w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska.
Przystąpienie Polski do UE spowodowało konieczność dostosowania krajowego ustawodawstwa do
europejskich uregulowań w zakresie ocen jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji,
dotyczących wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń.
Ustalenia dyrektyw dotyczących oceny i kontroli jakości powietrza (DR 96/62/EC) oraz
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (DR 96/61/EC - tzw.dyrektywa IPPC) znalazły
odpowiednie zapisy w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w wielu nowych rozporządzeniach
wykonawczych.
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Obecnie badanie stanu czystości powietrza polega na ocenie poziomu w powietrzu wymienionych
substancji w określonych, różnych czasach uśredniania i odniesionych do ustalonych górnych i
dolnych progów oszacowania.
Poniżej podano progi oszacowania stanowiące kryteria oceny poziomu substancji w powietrzu (ze
względu na ochronę zdrowia ludzi), Raport WIOS, 2002
Zanieczyszczenie
Pył drobny PM10
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Ołów w pyle drobnym
Benzen
ozon

Czas uśredniania stężeń
24 godziny
Rok kalendarzowy
24 godziny
Jedna godzina
Rok kalendarzowy
8 h średnia krocząca
Rok kalendarzowy
Rok kalendarzowy
8 h – średnia krocząca

Próg oszacowania
Górny, µg/m3
30
14
75
140
32
7 000
0,35
3,5
120

Dolny, µg/m3
20
10
50
100
26
5 000
0,25
2
Nie ustalono

Ocena poziomów niektórych substancji w powietrzu dokonywana jest dla dwóch kryteriów – ze
względu na ochronę zdrowia ludzi (7 substancji) i ze względu na ochronę roślin (3 substancje);
kryteria różnią się liczbą ocenianych substancji i wartościami progów oszacowania, niższymi „dla
roślin”.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny czystości powietrza – na podstawie
ustalonych poziomów niektórych substancji w powietrzu – dokonuje wojewoda w strefach.
Strefy – zgodnie z ustawą – stanowią aglomeracje większe niż 250 tys. mieszkańców albo
powiaty. Ponieważ w województwie warmińsko-mazurskim nie ma takich aglomeracji –
ocena czystości powietrza przeprowadzana jest w powiatach (będących jednocześnie
strefami).
Wyniki oceny poziomu niektórych substancji w powietrzu, uzyskane drogą pomiarów, badań i
oszacowań i odniesione do progów oszacowania zanieczyszczeń dla kryterium „zdrowia ludzi” są
podstawą do ustalenia klasy czystości strefy/powiatu. Ustalono trzy klasy czystości powietrza,
służące klasyfikacji stref/powiatów ze względu na ochronę zdrowia:
) I klasa czystości powietrza (powietrze najbardziej zanieczyszczone) przypisana została
powiatom/strefom, gdzie stężenie poszczególnych zanieczyszczeń, wynikające z pomiarów
bądź oszacowań, było wyższe od górnego progu oszacowań,
) II klasa czystości powietrza (powietrze średnio zanieczyszczone) przypisana została
powiatom, w których stężenia zanieczyszczeń mieściły się między górnym a dolnym progiem
oszacowania,
) III klasa czystości powietrza (powietrze najczystsze) została przypisana powiatom, w których
stężenia zanieczyszczeń były niższe od dolnego progu oszacowania.
Na podstawie posiadanych wyników badań i po ich analizie Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska dokonał w 2003 r. wstępnej klasyfikacji pod względem klas czystości powietrza
powiatów/stref województwa. Obszar całego województwa zaliczyć można do:
 I klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia pyłu (PM10)
 II klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia dwutlenku siarki
 III klasy czystości powietrza z uwagi na stężenia dwutlenku azotu i tlenku węgla.
Wstępna klasyfikacja dokonana przez WIOS zakwalifikowała olsztyński powiat grodzki pod
względem klas czystości powietrza do I klasy ze względu na stężenia pyłu, dwutlenku siarki i
dwutlenku azotu i III klasy ze względu na stężenia tlenku węgla.
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Wyniki wstępnej klasyfikacji stanu czystości powietrza w strefach-powiatach mają służyć wdrażaniu
programów ochrony powietrza dla obszarów, gdzie stwierdzono najwyższe wartości stężeń substancji
w powietrzu, czyli dla stref I klasy czystości. W takich strefach powinien być wdrożony program
monitoringu czystości powietrza w oparciu o dane pochodzące ze stałej stacji pomiarowej z
przyrządami pracującymi w sposób ciągły ( jak stacja przy ul.Puszkina 16 w Olsztynie – powiecie
grodzkim w I klasie czystości powietrza po wstępnej klasyfikacji stref w województwie).
WIOS dokonuje klasyfikacji stref raz na 5 lat, na podstawie corocznych ocen poziomu substancji w
powietrzu w danej strefie.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska programy ochrony powietrza, mające na celu
osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określa w drodze rozporządzenia
wojewoda.
Wprowadzenie do krajowego ustawodawstwa wymagań Dyrektywy IPPC w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń skutkuje nowymi obowiązkami dla
prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń z określonej grupy przedsiębiorstw, m.in.
koniecznością uzyskania pozwoleń zintegrowanych i przestrzegania ustalonych norm emisyjnych.
W myśl zapisów ustawy-Prawo ochrony środowiska „ … pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względna rodzaj i skale prowadzonej w niej działalności może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości”.
Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Olsztynie, z uwagi na prowadzone przez nie instalacje pozwolenia zintegrowane zobowiązane są uzyskać MPEC sp.z o.o., Michelin Polska oraz Indykpol
sp. z o.o.
Tak więc dla osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawa jakości powietrza miejskiego w
nadchodzących latach tworzyć należy warunki dla realizacji działań w postaci:
) uchwalenia planu zaopatrzenia Gm.Olsztyn w ciepło, gaz i energię elektryczną;
) likwidacji lokalnych starych kotłowni węglowych z zamianą na gazowe, olejowe lub
wykorzystujące odnawialne źródła energii;
) instalowania wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych z systemami oczyszczania spalin;
) ograniczania emisji z ruchu komunikacyjnego poprzez :
o usprawnienia w inżynierii ruchu drogowego w mieście;
o poprawę jakości nawierzchni ulic, jezdni na bardziej odporne i wytrzymałe wobec
stale rosnącego natężenia ruchu pojazdów;
o adaptowania autobusów miejskiej komunikacji do wykorzystywania biopaliw;
o stosowanie w autobusach miejskiej komunikacji paliw spełniających normy EURO IV
i EURO V;
) wyprowadzanie z miasta ciężkiego transportu drogowego – budowa obwodnicy Olsztyna;
) systematyczne nasadzanie/ uzupełnianie nasadzeń drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych
w mieście.
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„Klasy stref w województwie warmińsko-mazurskim uzyskane w wyniku oceny wstępnej jakości
powietrza ze względu na dwutlenek siarki i dwutlenek azotu (określone dla ochrony zdrowia)”
Źródło: „Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego” WIOS Olsztyn,2003
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Poniżej zestawiono harmonogram realizacji działań w latach 2005-2008 i do 2011 r.
Lp

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Modernizacja kotłowni w
Ciepłowni Kortowo

2.

Automatyka Ciepłowni
Kortowo
Modernizacja sieci
ciepłowniczej i automatyka
węzłów
Instalacja i eksploatacja
silnika gazowego w
Ciepłowni Kortowo
Ciepłownia spalająca
biomasę

Termin realizacji
2005Do 2011
2008
2005/2006
2010/11

2005/2006

2010/11

Jednostka
odpow.za
realizację
Miejskie
Przedsięb.
Energetyki
Cieplnej
sp. z o.o.
MPEC

2005/2006

2010/11

Od 2006

Źródła
finansowania
Fundusze
strukturalne

Koszty, mln PLN
2005Do 2011
2008
4,9
3,5

Środki własne

0,35

0,20

MPEC

FS*, fundusze
strukturalne

18,03

0,98

Do 2010

MPEC

0,12

3,15

Od 2007

Do 2010

MPEC

0,10

8,35

2005

-

Środki własne,
fundusze
strukturalne
Środki własne,
fundusze
strukturalne
Środki własne,
GFOŚ i GW

0,05

-

20062007

2010/11

Środki własne,
kredyty,
fundusze
strukturalne

22,50

14,0

Ograniczanie uciążliwości
Do 2010 STOMIL
Środki własne
zapachowej – budowa
Olsztyn SA
nowego Wydziału
Przygotowania Mieszanek
9.
Zamiana kotłowni węglowej
2006INDYKŚrodki własne,
na gaz/biogaz lub
2007
POL SA
fundusze
skojarzony układ
pomocowe
wytwarzania energii
elektrycznej i
FS* - Fundusz Spójności
4,00** - od 3,00-5,00 mln PLN wg informacji INYKPOL

b.d.

b.d.

4,00**

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Adaptacja autobusów
komunikacji miejskiej do
wykorzystania
biopaliw/biodiesla
Zakupy nowych autobusów:
-przegubowych
niskopodłogowych
-standardowych
niskopodłog.
-standardowych
średniopodłog.

4 szt
6 szt

Miejskie
Przedsięb.
Komunik.
sp. z o.o.
MPK

4 szt
3 szt
10 szt
Od 20006

3.Gospodarowanie odpadami – Plan Gospodarki Odpadami dla M.Olsztyna stanowi odrębne
opracowanie, przyjęte uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XX/277/03 z 17 grudnia 2003 r.
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4. Klimat akustyczny miasta
Cel: Poprawa klimatu akustycznego w mieście
Hałasem przyjęto nazywać wszelki dźwięk nieprzyjemny bądź niepożądany, dokuczliwy czy
szkodliwy dla zdrowia, utrudniający lub uniemożliwiający pracę lub odpoczynek.
Uciążliwość hałasu określana jest jako ogólna reakcja człowieka, w postaci niezadowolenia lub
sprzeciwu wobec warunków akustycznych lub implikacji z nimi związanych.
Hałas komunikacyjny, kołowy i szynowy stanowi niezmiennie podstawowe źródło uciążliwości w
miastach mimo dużego postępu w redukcji hałaśliwości pojazdów. Wzrostowi natężenia ruchu oraz
szybkości pojazdów towarzyszy systematyczne narastanie głośności hałasu ulicznego, który
rozprzestrzenia się na znaczne, odległe obszary miasta.
Czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a
człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas, zależna od cech indywidualnych każdego
człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Podstawowymi cechami fizycznymi dźwięku
wpływającymi na jego odczuwanie są: poziom, częstość występowania oraz czas trwania.
Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawiono poniżej.
LAeq [dB ]
< 52
52 …62
63 … 70
> 70

Uciążliwość
Mała
Średnia
Duża
Bardzo duża

Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla
zdrowia – hałasy słyszalne można podzielić zależnie od ich poziomu na 5 grup:
1. < 35 dB(A) – nieszkodliwe dla zdrowia; mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy
wymagającej skupienia,
2. 35 – 70 dB(A) – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają
zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek,
3. 70 – 85 dB(A) – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy; mogą być szkodliwe
dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu,
4. 85 – 130 dB(A) – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają
zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 m,
5. > 130 dB(A) – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań organów
wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia.
Polska jako członek UE zobowiązana jest sprostać wymaganiom europejskim w zakresie ochrony
środowiska, w tym również odnośnie kształtowania właściwego klimatu akustycznego. Polityka Unii
dotycząca ochrony środowiska przed hałasem została przedstawiona w tzw. Zielonej Księdze z 4
listopada 1996 r.(Future Noice Policy.European Commission Green Paper).
W celu realizacji tej polityki dopiero po kilku latach przyjęto nową dyrektywę (DR 2002/49/EC) w
sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, której celem jest stworzenie jednolitego we
wszystkich państwach członkowskich systemu zarządzania i oceny poziomu hałasu w środowisku.

72

W ramach tego systemu będą stosowane jednolite wskaźniki hałasu i metody jego pomiaru w
środowisku, sporządzanie map akustycznych i informowanie społeczeństw o wynikach badań
klimatu akustycznego w otoczeniu. Wspomniana dyrektywa określa również rolę programów
ochrony środowiska przed hałasem dla zapewnienia właściwych warunków akustycznych
zamieszkania i wypoczynku.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (zmieniana 26 razy od X.2001)
uwzględniająca w większości regulacje zawarte we wspomnianej dyrektywie, traktuje hałas jako
zanieczyszczenie środowiska, stąd przyjmuje takie same zasady, obowiązki i formy postępowań w
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stosunku do hałasu jak do pozostałych dziedzin ochrony środowiska – różnice dotyczą jedynie
rozwiązań szczegółowych.
Istotnym zapisem ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem jest
zobowiązanie starostów do sporządzania map akustycznych aglomeracji oraz przygotowania
projektów programów ochrony przed hałasem w określonych terminach, tj.:
• mapy akustyczne aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 000 mają zostać
sporządzone do 30.06.2007, a programy uchwalone – rok później,
• mapy akustyczne dla aglomeracji powyżej 100 000 mają być sporządzone do 30.06 2012 r.;
programy uchwalone – rok później.
Uciążliwość hałasu w Olsztynie, którego głównym źródłem jest ruch komunikacyjny to zasadniczy
dla poprawy jakości miejskiego środowiska w najbliższych latach problem do rozwiązania.
Prowadzone w Olsztynie od 1996 r. co 2-3 lata pomiary natężenia hałasu wskazują na stale rosnący
jego poziom, zwłaszcza w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych oraz na trasach poruszania
się ciężkiego transportu.
Rosnąca uciążliwość hałasu w mieście ma swe źródło nie tylko w narastającej liczbie pojazdów – dla
poprawy jakości klimatu akustycznego w mieście niezbędne są zintegrowane działania
organizacyjne, techniczne i inwestycyjne, obejmujące :
) uwzględnianie
dotyczących

w

miejscowych

ustawowych

planach

kwalifikacji

zagospodarowania

terenów

w

celu

przestrzennego

przestrzegania

zapisów

standardów

akustycznych środowiska,
) wykonanie mapy akustycznej miasta i uchwalenie programu ochrony środowiska przed
hałasem,
) wprowadzanie zmian w inżynierii ruchu komunikacyjnego mieście dla upłynnienia ruchu
(zielona fala),
) sukcesywna wymiana tradycyjnych nawierzchni jezdni na tzw.”ciche”,
) stopniowa zamiana tradycyjnych autobusów komunikacji miejskiej na tzw. „cichobieżne”,
) tworzenie

stref

wysokiej

zieleni

izolacyjnej

poprzez

dosadzanie/nasadzanie

drzew

przyulicznych, stosownie do istniejących warunków gruntowych i infrastruktury,
) instalowanie osłon dźwiękochłonnych w miejscach uzasadnionych wynikami pomiarów
natężenia hałasu i warunkami przestrzennymi,
) stosowanie zabezpieczeń przed

nadmiernym hałasem emitowanym przez urządzenia,

maszyny, ciągi technologiczne, określanych w pozwoleniach na emisje hałasu, wydawanych
przez Prezydenta Miasta.
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Poniżej zestawiono harmonogram realizacji działań w latach 2005-2008 i do 2011 r.
Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Termin realizacji
Jednostka

1.
2.

3.

Wykonanie mapy akustycznej
Olsztyna
Wprowadzanie zmian w
inżynierii ruchu
komunikacyjnego
Wymiana tradycyjnych
nawierzchni na tzw.”ciche”

4.

Zakup autobusów
„cichobieżnych”

5.

Tworzenie stref zieleni
izolacyjnej
Instalowanie osłon
dźwiękochłonnych

6.

20052008

Do 2011

-

x

2005-2006

-

2005-2008

-

odpow.za
realizację
Urząd
Miasta
MZDM i
Zieleni
MZDM i
Zieleni
MPK
sp. z o.o.

Wg
potrzeb

-

Źródła
finansowania

MZDM i
Zieleni
Urząd
Miasta

GFOS i GW
Budżet Gm.Olsztyn
środki własne
MZDMiZ
Budżet Gm.Olsztyn,
środki własne
MZDMiZ
Środki własne,
fundusze
strukturalne
Środki własne,
GFOS i GW
GFOS iGW,
fundusze
strukturalne

Przykład osłon dźwiękochłonnych/ekranów akustycznych z płyt betonowych i akrylowych
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Koszty, mln
PLN
2005Do
2008
2011
-

0,5

2,42

b.d.

35,45

b.d.

0,6

b.d.

4,0

b.d.

5.Poważne awarie przemysłowe
Poważne awarie
obejmują skutki dla środowiska powstałe po awariach przemysłowych i
transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Zapobieganie poważnym
awariom w odniesieniu do przemysłu czy gospodarki, wykorzystujących niebezpieczne substancje
chemiczne ma wielkie znaczenie ekologiczne i decyduje o wizerunku i akceptacji gospodarki w
społeczeństwie.
Główne zagrożenia przemysłowe kojarzone są generalnie z pożarami, eksplozjami czy
rozprzestrzenianiem się niebezpiecznych substancji chemicznych/toksycznych. Zdarzenia takie mają
najczęściej miejsce w wyniku uwolnienia się danego materiału ze zbiornika/szczelnych miejsc
gromadzenia – dla materiałów lotnych, przez ulotnienie i dyspersję. Wypadki niosące istotne
zagrożenia mogą obejmować:
1 przeciek materiału palnego, wymieszanie się z powietrzem, powstanie chmur palnych
oparów oraz ich zniesienie w kierunku źródła zapłonu, prowadzące do pożaru lub
eksplozji i powodujące skażenie miejsca wypadku i terenów zamieszkałych,
1 przeciek substancji toksycznej, powstanie chmur toksycznych oparów i zniesienie ich w
kierunku źródła zapłonu, wpływając bezpośrednio na miejsce wypadku i tereny
zamieszkałe
W ustawie Prawo ochrony środowiska (Tytuł IV: Poważne awarie”) określone zostały podstawowe
zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym jak również obowiązki i
zadania podmiotów, których dotyczą ustawowe zapisy wraz z niezbędnymi procedurami.
Aktualne przepisy krajowe są w znacznym zakresie zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 96/82/EC.
zwanej Dyrektywą SEVESO II.
W związku z poważnymi wypadkami w europejskim przemyśle chemicznym w ciągu ostatnich dwudziestu
lat, rozwinęło się swoiste ustawodawstwo obejmujące pewne działania mające na celu zapobieganie
powstawaniu zagrożeń głównych. Podstawową cechą tego ustawodawstwa było zobligowanie pracodawców
do przedłożenia informacji na temat działalności przemysłowej i niebezpieczeństw z nią związanych na
podstawie rezultatów systematycznej analizy poziomu bezpieczeństwa pracy.
Po wypadku w Seveso (Włochy) w 1976 r. różnorodne regulacje prawne wielu państw europejskich zostały
ujednolicone i zintegrowane w Dyrektywie Rady z 24.VI.1982 r.
Jedną z głównych nowelizacji wprowadzonych Dyrektywą SEVESO II w procedurach systemu
przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami przemysłowymi jest identyfikacja obiektów, w których
znajdują się - lub mogą powstać w czasie awarii - niebezpieczne substancje chemiczne i zaliczenie ich do
jednej z dwóch kategorii instalacji niebezpiecznych:
-

do kategorii wyższego poziomu zagrożenia skutkami awarii (duże ryzyko awarii o ciężkich i
rozległych skutkach dla ludzi, środowiska i mienia) oraz

-

do kategorii niższego poziomu zagrożenia (lokalny zasięg awarii).
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Na terytorium Olsztyna znajduje się kilka obiektów o szczególnym zagrożeniu chemicznym z
uwagi na dysponowanie materiałami niebezpiecznymi, m.in.:



Chłodnia OLSZTYN ( 40 ton amoniaku)



INDYKPOL S.A. (30 ton amoniaku)



Browar Jurand (4 tony amoniaku)



Mleczarnia Olsztyn ( 5 ton amoniaku)



MPEC (kwas solny 36%)



Transporty kolejowe paliw płynnych i gazowych

Zarówno obiekty o szczególnym zagrożeniu chemicznych, różne zdarzenia komunikacyjne,
mające znamiona zagrożeń dla ludzi i środowiska czy awarie przemysłowe znajdują się pod
nadzorem i są przedmiotem bezpośrednich działań operacyjnych jednostki ratowniczo-gaśniczej,
wyspecjalizowanej również w rozpoznawaniu i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 KM PSP posiada, oprócz 2.ch samochodów gaśniczych
sprzęt specjalistyczny w postaci:
y

samochodu technicznego średniego SRt marki Mercedes przystosowanego do działań w
zakresie ratownictwa komunikacyjnego, budowlanego, chemicznego, wodnego,
wysokościowego i medycznego,

y

samochodu chemicznego ciężkiego SCRch marki Renault z separatorem i wyposażeniem
do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych w obiektach przemysłowych,
budowlanych, w komunikacji, w wodach, glebie i innych warunkach.

W grudniu 2004 roku Jednostka prowadziła na terenie MPEC działania operacyjne oraz związane
z likwidacją skutków awarii, polegającej na wycieku stężonego kwasu solnego z rozszczelnionej
instalacji doprowadzającej ten związek do stacji uzdatniania wody.
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Ilość zdarzeń w latach 2000 – 2004 na terenie miasta i powiatu olsztyńskiego:
Rok

Pożary

Miejscowe zdarzenia Alarmy fałszywe

Ogółem

2000

398

225

44

667

2001

308

263

34

605

2002

372

327

38

737

2003

447

301

40

788

2004

330

424

47

801

Działania operacyjne Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na terenie MPEC w Olsztynie w trakcie awarii
zbiornika ze stężonym kwasem solnym:

Chmura toksycznych oparów stężonego
kwasu solnego

Zlokalizowane miejsce wycieku kwasu
solnego z rozszczelnionego zbiornika

Przepompowywanie kwasu solnego
z uszkodzonego zbiornika
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V. Edukacja ekologiczna
Cel: Dostęp do informacji o środowisku i skuteczna edukacja
Realizacja celów polityki ekologicznej na poszczególnych szczeblach zarządzania wymaga udziału w
tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów, wywierających bezpośredni lub pośredni
wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym również udziału mieszkańców.
Aby udział ten był wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty konieczne jest z jednej strony
stymulowanie samej chęci takiego udziału, natomiast z drugiej strony – tworzenie sprzyjających
warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz dostarczanie wiedzy i umiejętności, pomocnych
w konkretnych działaniach. Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w
urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma więc:
1. odpowiednia edukacja ekologiczna,
2. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku,
3. wyrażanie przez mieszkańców opinii i wpływanie na podejmowanie istotnych dla
miejskiego środowiska opinii w sposób zgodny z procedurami prawnymi.
Istotnym uzupełnieniem tych działań winien być udział pozarządowych organizacji ekologicznych,
zarówno w zakresie rozwijania edukacji ekologicznej jak też włączania się
w procedury
konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć i decyzji czy też powierzania organizacjom do
realizacji konkretnych prośrodowiskowych projektów, jeśli dysponują ku temu odpowiednim
przygotowaniem i potencjałem.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadziła do polskiego ustawodawstwa instytucję
dostępu do informacji o środowisku jako element podstawowych praw człowieka, jednocześnie
uznaną za jeden z
warunków realizacji „zasady uspołecznienia”, zapisanej w polityce
ekologicznej państwa.
Informacja o środowisku może być także samoistnym narzędziem ochrony środowiska – ujawnianie
niewygodnych informacji uruchamia proces krytyki społecznej. Jawność informacji dotyczących
środowiska może mieć natomiast wpływ na podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, które
z obawy przed utratą dobrego wizerunku u klientów zmieniają swą politykę, technologię czy
strukturę sprzedaży na mniej uciążliwą dla środowiska.
Jak uprzednio wspomniano ( DIAGNOZA) edukacja ekologiczna w Olsztynie realizowana jest od lat
w formalnym systemie kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania – w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (dwa
kierunki ze specjalnością „ochrona środowiska”). Istotną rolę w procesie edukacji uczniów –
najmłodszych mieszkańców pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Olsztyńskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, aktywne placówki, znane z organizacji wielu seminariów, warsztatów,
konkursów i innych przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną.
Potrzeba systematycznego dostarczania wiedzy o środowisku, zarówno w formach interaktywnego
nauczania jak też poprzez ułatwianie bezpośredniego dostępu do informacji o środowisku to główny
cel miejskiego programu ochrony środowiska w tym zakresie.

79

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez:
) usprawnienie powszechnego dostępu mieszkańców do informacji o środowisku,
) zwiększanie udziału mieszkańców w procesach podejmowania decyzji, istotnych dla
środowiska miasta,
) współpracę z organizacjami pozarządowymi

w zakresie edukacji oraz

konsultowania

ważnych dla miejskiego środowiska przedsięwzięć i decyzji

Poniżej przedstawiono harmonogram wykonania zadań służących realizacji celu:

Lp.

1.
2.

3.

4.

Nazwa zadania

Systematyczna rozbudowa
bazy danych o środowisku
Współudział w
przygotowaniu publikacji
dokumentujących miejskie
środowisko(Las Miejski,
rezerwaty przyrody, parki)
Wspieranie inicjatyw
związanych z organizacją
Dnia Ziemi, Dnia bez
Samochodu, Sprzątania
Świata
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

Termin
realizacji

Koszty,
tys. PLN

Źródła
finansowania

2005-2008

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację
Urząd Miasta

70,0

GFOŚiGW

2005-2007

Urząd Miasta

150,0

GFOŚiGW

Działania
coroczne

Urząd Miasta,
ODN, OCEE,
organizacje
pozarządowe

80,0
(4 x 20,0)

GFOŚiGW

Działania
coroczne

Urząd Miasta,
organizacje
pozarządowe

80,0
(4 x 20,0)

GFOŚiGW

Przykłady materiałów edukacyjnych, opracowanych przez PWiK sp. z o.o. i wykorzystywanych w
trakcie spotkań z młodzieżą szkolną podczas organizowanych corocznie przez Przedsiębiorstwo Dni
Wody przedstawiono niżej.
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VI. Narzędzia i instrumenty służące realizacji Programu
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć służących realizacji Programu jest właściwe wykorzystywanie
rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju.
Takie postępowanie, oznaczające zarządzanie środowiskiem poprzez zarządzanie Programem nie jest
wyłączną domeną służb ochrony środowiska – chodzi o to, aby w procesie wdrażania Programu
uczestniczyli przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych, przemysłowych, życia społecznego
- poprzez działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Instrumentarium służące zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska wynika z szeregu ustaw,
wśród których najważniejsze to: ustawa – Prawo ochrony środowiska; ustawa – Prawo wodne;
ustawa o ochronie przyrody; ustawa o odpadach; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; ustawa – Prawo budowlane.
Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem obejmuje:
o instrumenty prawne,
o instrumenty finansowe,
o instrumenty społeczne i strukturalne.
Do głównych instrumentów prawnych należą pozwolenia. Kompetencje do wydawania pozwoleń w
zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami są podzielone pomiędzy
wojewodę i starostę. Starosta posiada upoważnienia do wydawanie pozwoleń dla obiektów
zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska – dla których raport z oddziaływania
na środowisko może być wymagany. Do takich decyzji należą:
9 pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodno-prawne,
decyzje o dopuszczalnej emisji, pozwolenia zintegrowane,
9 zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów, decyzje zatwierdzające program gospodarki
odpadami,
9 orzeczenia o sposobie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub
zagrożenia i przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
Instrumenty finansowe to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjne kary
pieniężne i fundusze celowe.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne.
Pierwsza z funkcji dotyczy działań polegających na zachęcaniu podmiotów gospodarczych do
wyboru technologii - lokalizacji produkcji - instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego
korzystania z zasobów naturalnych w sposób najbardziej odpowiedni z punktu widzenia ochrony
środowiska (ekologicznie i ekonomicznie uzasadniony).
Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych
przeznaczonych na cele ochrony środowiska (fundusze celowe – np. Powiatowy i Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska).
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za:
) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
) pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
) składowanie odpadów,
) wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,
) usuwanie drzew i krzewów.
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Kary administracyjne związane są z odpowiedzialnością prawną – są naliczane i pobierane w tych
samych sytuacjach co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. Stawki kar są kilkakrotnie
wyższe od opłat; kary również zasilają konta funduszy celowych.
Stosowanie instrumentów społecznych związane jest z realizacją zasady współdziałania, której służą
uzgodnienia i usprawnienia współpracy pomiędzy władzą lokalną a mieszkańcami ( np. systemy
konsultacji czy debat publicznych).
Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrażania
strategii, programów wdrożeniowych oraz systemów zarządzania środowiskowego.
Przemysł, gospodarka w dalszym ciągu są źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska, stąd oczekuje się
zwiększonej aktywności poszczególnych branż na rzecz jego ochrony, przy czym aktywność nie powinna
sprowadzać się jedynie do naprawy zaistniałych szkód – koniecznym staje się zapobieganie powstawaniu
negatywnych oddziaływań na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju stwarza podstawę do
samodzielnego definiowania przez podmioty gospodarcze problemów i szukania ( z wyprzedzeniem) środków
zaradczych. Tak powstała koncepcja zarządzania środowiskowego, którego cechą jest włączanie środowiska i
jego ochrony do celów strategicznych firm.
Zarządzanie środowiskowe realizowane jest poprzez wprowadzenie sformalizowanych systemów
zarządzania środowiskiem – np. w postaci norm ISO 14 000, EMAS lub w formie Programów
Czystszej Produkcji (zarządzanie niesformalizowane).

VII. Ocena realizacji Programu
Wdrażanie realizacji Programu podlegać będzie ocenie w zakresie:
¾ określenia stopnia wykonania zaplanowanych przedsięwzięć i działań,
¾ określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
¾ oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami ich wykonaniem,
¾ analizy przyczyn tych rozbieżności.
Organ wykonawczy Miasta Olsztyna będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu,
natomiast postęp w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań organizacyjnych
zdefiniowanych w Programie kontrolowany będzie na bieżąco. Pod koniec 2006 r. nastąpi ocena
wykonania zadań w okresie pierwszych 2.lat Programu (2005-2006).
Ocena stopnia realizacji celów ekologicznych, będąca bazą do ewentualnej korekty celów,
dokonywana będzie w cyklu czteroletnim – pozwoli to na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie
– Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu objętego Programem i systemem raportowania o
stanie jego realizacji.
Podstawą systemu oceny realizacji Programu jest dobry stan sprawozdawczości, oparty na
wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko oraz na wskaźnikach
świadomości społecznej.
Poniżej w tabeli zaproponowano listę wskaźników, przyjmując, iż nie jest wyczerpująca i może być
sukcesywnie modyfikowana.
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Lp.

Wskaźnik

Stan wyjściowy(2004)

Źródło informacji

Wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Jakość wód powierzchniowych - jeziora
II klasa
Jakość wód powierzchniowych rz.Łyny
NON
Jakość wód podziemnych
I klasa
% mieszkańców objętych siecią wod.-kan.
96
Jakość powietrza (wg kryterium ochrony
I klasa
zdrowia)
Udział terenów zieleni urządzonej /bez Lasu
4,9 %
Miejskiego/ w stosunku do całkowitej
powierzchni miasta
Udział terenów objętych prawną ochroną
0,6 %
przyrody w stos.do powierzchni miasta
Wskaźnik lesistości miasta
21,5 %
Powierzchnie terenów
17,5 ha
poprzemysłowych/zdegradowanych
Wskaźniki świadomości społecznej
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska wg oceny jakościowej*
Ilość i jakość interwencji/wniosków w zakresie
środowiska zgłaszanych przez mieszkańców*
Liczba, jakość i skuteczność kampanii
edukacyjnych*

WIOS Olsztyn
WIOS Olsztyn
WIOS Olsztyn
PWiK
WIOS Olsztyn
UM Olsztyn

UM Olsztyn
Urząd Statystyczny
UM Olsztyn

b.d.

UM Olsztyn

b.d..

UM Olsztyn

b.d.

UM Olsztyn

* - opracowanie tych wskaźników wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań opinii społecznej i
specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz
poprawy stanu środowiska; także – oceny ilości i jakości interwencji zgłaszanych do Urzędu Miasta, Straży
Miejskiej, WIOS.

VIII. Nakłady finansowe na realizację Programu
Przedstawione niżej sumaryczne kwoty, przewidziane na realizacje planowanych przedsięwzięć
ustalono w oparciu o dane uzyskane z firm, jednostek i podmiotów w trakcie sporządzania Programu
jak też zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (2005-2008) i budżet Gm.Olsztyn na 2005 r. W
ogólnym zestawieniu nie uwzględniono kosztów na lata 2009-2011 z uwagi na brak danych dla tego
przedziału czasu.
Lp.

I.
1.

2.

Nazwa przedsięwzięcia

Realizator/
wykonawca

Terminy
realizacji

Koszty,
mln PLN

Finansowanie

Cel: Ochrona przyrody i krajobrazu miasta
Ochrona i rozwój terenów
MZDM i Z
zieleni miejskiej; budowa
Parku Centralnego
Ochrona i racjonalne
Las Miejski
korzystanie z zasobów Lasu
Miejskiego
Razem
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2005-2008

11,28

Środki własne,
GFOŚ i GW

2005-2008

0,60

Środki własne,
GFOŚ i GW

11,88

II.
1.

Cel: Poprawa jakości wód
Modernizacje
przepompowni, stacji
uzdatniania wody, budowa
sieci wodnokanalizacyjnych,
modernizacja sieci
kanalizacji deszczowej

Przedsiębiorstwo 2005 - 2008
Wodociągów i
Kanalizacji

Razem
III.
1.

2.

2.

3.

4.

5.

57,33

Modernizacja MPEC,
MPEC
obejmująca automatykę
ciepłowni, instalację i
eksploatację silnika
gazowego, ciepłownię na
INDYKPOL
biomasę
Zakupy nowych autobusów; MPK
adaptacja autobusów do
wykorzystania biodiesla

2005 – 2008

23,50

2006-2007

4,00

2005-2007

22,55

Środki własne,
fundusze
strukturalne,
Fundusz Spójności
Środki własne,
GFOŚ i GW,
fundusze
strukturalne

Razem
50,05
Cel: Dobry klimat akustyczny
Wykonanie mapy
akustycznej miasta
Wprowadzanie zmian w
inżynierii ruchu drogowego
w mieście
Wymiana tradycyjnych
nawierzchni na tzw. „ciche”;
bieżące remonty i
modernizacje ulic
Tworzenie stref zieleni
izolacyjnej wzdłuż ciągów
komunikacyjnych
Instalowanie osłon
dźwiękochłonnych wg
projektów drogowych

Urząd Miasta

2009-2011*

0,50

GFOŚ i GW

MZDM i Z

2005 - 2008

2,42

Budżet Gminy,
środki własne

Urząd Miasta,
MZDM i Z

2005-2008

35,45

MZDM i Z

Wg potrzeb
–
2005 - 2008
2006 - 2008

0,60

Środki własne,
budżet Gminy,
fundusze
strukturalne
GFOŚ i GW

Urząd Miasta

4,00

Budżet Gminy,
GFOŚ i GW,
fundusze
strukturalne

Razem
42,47
Cel: Ochrona powierzchni ziemi

V.
1.

Środki własne,
budżet Gm.Olsztyn,
fundusze
strukturalne

Cel: Czyste powietrze

IV.
1.

57,33

Opracowanie założeń do
programów sanacji i
rekultywacji ustalonych
miejskich terenów;
monitoring jakości gleb w
mieście

Urząd Miasta

Razem

2005 - 2008

0,42

0,42
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GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW

VI. Cel: Edukacja ekologiczna
1.
2.

3.

Rozbudowa bazy danych o
środowisku
Współudział Gm.Olsztyn w
przedsięwzięciach
ekologicznych; wspieranie
proekologicznych inicjatyw
Wspólpraca z organizacjami
pozarządowymi

Urząd Miasta

2005 - 2008

0,07

Urząd Miasta

2005 - 2008

0,23

Urząd Miasta

2005 -2008

0,08

GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW
GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW

GFOŚ i GW, PFOŚ i
GW

0,38
Razem

Razem w latach 2005 - 2008

162,53

IX. Źródła finansowania Programu
Mając świadomość znaczenia planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w Programie
Ochrony Środowiska na lata 2005 – 2008, służących realizacji polityki ekologicznej państwa na
poziomie Gminy – miasta na prawach powiatu należy stwierdzić, że rząd wielkości kosztów,
przewidzianych na realizację tych zamierzeń znacznie wykracza poza możliwości miejskiego
budżetu, stąd ich wykonanie będzie możliwe wyłącznie przy korzystaniu z zewnętrznych źródeł
finansowania.
Polska jako członek Unii Europejskiej ma możliwości korzystania ze wspólnotowych funduszy
pomocowych, przeznaczonych inwestycje z zakresu ochrony środowiska, tj. Funduszu Spójności i
funduszy strukturalnych.
Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień Traktatu o Unii Europejskiej z 1993 r.
Podstawowym celem Funduszu jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami aż do osiągnięcia
spójności gospodarczej i społecznej Unii – jego zadaniem jest czasowa pomoc dla słabiej rozwiniętych
krajów UE. Fundusz współfinansuje duże projekty (o wartości ponad 10,0 mln €) w obszarach: ochrona
środowiska i transport.
Fundusze strukturalne są również instrumentem wspólnotowej polityki strukturalnej – służą
zapewnieniu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Unii poprzez restrukturyzację i modernizację
gospodarek krajów należących do Wspólnoty. Pomoc z funduszy kierowana jest do tych sektorów i
regionów, w których poziom rozwoju ekonomicznego jest poniżej średniego poziomu w UE (w Polsce
wszystkie regiony spełniają to kryterium kwalifikacyjne).
W ramach wspólnotowej polityki strukturalnej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
2. Europejski Fundusz Społeczny,
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa.
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w nadchodzących latach będą współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach dwóch programów
operacyjnych, przygotowanych przez Rząd RP na podstawie „Narodowego Planu Rozwoju na lata
2004-2006”, tj.:
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Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego mogą być m.in.
realizowane inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje związane z
rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja ma na celu ich ożywienie gospodarcze i
społeczne, w tym zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego.
W działaniach związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i powojskowych szczególna
uwaga przypisana jest kwestiom ochrony środowiska - wsparcie uzyskać mogą projekty realizowane
na terenach zdegradowanych, obejmujące np. wykonywanie pasów zieleni, osłon dźwiękochłonnych,
zakładanie parków, zalesienia; generalnie – projekty zintegrowane stanowiące element wieloletniego,
lokalnego planu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych lub powojskowych.
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Wybrane pomniki przyrody Olsztyna
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