Aneks nr 2
do
Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Malbork,
dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
który podjęty został Uchwałą Rady Gminy Malbork Nr XXI/124/2000
z dnia 30 grudnia 2000 r.

autor aneksu:
mgr Beata Ochmańska

Gdańsk, styczeń 2016 r.

Po wysłaniu do uzgodnień projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork, dla części obrębu geodezyjnego Nowa
Wieś objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który podjęty został
Uchwałą Rady Gminy Malbork Nr XXI/124/2000 z dnia 30 grudnia 2000 r., Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem

RDOŚ-Gd-PNII.410.11.8.2015.MP.1.

z dnia

4 stycznia 2016 roku negatywnie zaopiniowała ww. projekt z uwagi na nieuwzględnienie
w projekcie oraz w prognozie oddziaływania na środowisko zapisów Planu Zadań
Ochronnych ustanowionego dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033.
Plan Zadań Ochronnych dla tego obszaru ustanowiony został zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 31 marca 2015 roku. Obszar Natura 2000 Dolna
Wisła PLH 220033 obejmuje, w granicach obszaru objętego zmianą Studium, pas kilku
metrów wzdłuż brzegu rzeki Nogat aż do śluzy Szonowo oraz fragment terenów leśnych
w południowo-zachodniej jego części.
W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033:


zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony,



wymieniono cele działań ochronnych,



wyznaczono działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania,



zawarto wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń

wewnętrznych

lub

zewnętrznych,

niezbędne

dla

utrzymania

lub

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
W obrębie całego obszaru Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033 zidentyfikowano 14
przedmiotów ochrony, do których zaliczono:


3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion,



6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),



6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)



9160 grąd subatlantycki (StellarioCarpinetum),



9170

grąd

środkowoeuropejski

i

subkontynentalny

(Galio-Carpinetum,

Tilio

-Carpinetum),
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9190 kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae),



91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe),



91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum),



1099 minóg rzeczny Lamperia fluviatilis,



1106 łosoś atlantycki Salmo salar,



1130 boleń pospolity Aspius aspius,



1149 koza pospolita Cobitis taenia,



1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio,



1188 kumak nizinny Bombina bombina.

Dla wymienionych siedlisk podlegających ochronie w ramach obszaru Natura 2000
określono działania ochronne wymieniając obszary ich wdrażania. Dla starorzeczy
i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
(3150) oraz niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (6510), spośród
wymienionych obszarów wdrażania działań ochronnych, nie znalazła się gmina
Malbork, na terenie której znajduje się obszar objęty zmianą Studium. Fragment lasu
położonego w południowo-zachodniej części obszaru objętego zmianą Studium, objętego
granicami Obszaru natura 2000 znajduje się na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn, które
wymienione zostało jako obszar wdrażania działań ochronnych i jednocześnie zobowiązane
zostało do prowadzenia monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów
działań ochronnych dotyczących ochrony następujących siedlisk chronionych w ramach
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLH220033:


9160 grąd subatlantycki (StellarioCarpinetum),



9170 grąd środkowoeuropejski subkontynentalny GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum,



91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).

Ponadto w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła
PLH220033 wskazano konieczność wprowadzenia korekt w zapisach w istniejących
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Tczew i Nowe,
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
niezbędnych

dla

utrzymania

lub

odtworzenia

właściwego

stanu

ochrony

siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000. Nie wskazano konieczności zmian z zapisach Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork.
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Jednocześnie należy zaznaczyć,

że fragment

terenów objętych zmianą Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork, dla części
obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, położonych w granicach obszaru Natura 2000 położony
jest na terasie zalewowej Nogatu, która, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego dla
wody 500-letniej, jest zagrożona wystąpieniem powodzi (niskie zagrożenie powodziowe
– woda 500-letnia). W związku z czym, na etapie planów miejscowych należy zwrócić uwagę
na to, aby wprowadzane funkcje na terasie zalewowej Nogatu nie powodowały powiększenia
zagrożenia powodziowego i jednocześnie nie stawały się przyczyną zagrożeń dla
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich
siedlisk będących przedmiotami ochrony w Obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły
PLH220033.
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