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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne dotyczące zmian projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi: Bukowo, Dąbrówka Malborska, 

Waplewo Osiedle, obręb Stary Targ oraz zmiany mpzp fragmentu gminy Stary Targ w rejonie 

obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Kalwa” dot. dz. nr 293/2 (gmina Stary Targ, 

powiat sztumski, województwo pomorskie) zostało wykonane na zlecenie Urzędu Gminy Stary Targ. 

1.1. Podstawy prawne opracowania 

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego 

zmiany sporządza się obowiązkowo na mocy art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Na podstawie art. 72 ust. 6 

w/w ustawy minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw budownictwa,  planowania i  zagospodarowania  przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydał w 

dniu 9 września 2002 r. Rozporządzenie w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, 

poz. 1298), w którym zostały określone rodzaje i zakres opracowań ekofizjograficznych.  

Podczas wykonywania niniejszego opracowania korzystano i opierano się na aktualnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

1.1.1. Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

r., poz. 121 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1161z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 112 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713); 

 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów  

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa 

i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE; 

 Dyrektywa Rady UE 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory  (DZ. U. UE. L. 206 z 22.07.1992 r. z późn. zm.) 

 Dyrektywa Rady UE 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa  (Dz. U. UE. L. 103 z 25.04.1979 r., z późn. zm.). 

1.1.2. Akty prawa miejscowego: 

 Uchwała nr XXIII/174/2014 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

gminy Stary Targ w rejonie miejscowości Bukowo jako zmiany do MPZP dla obszarów 

zainwestowania wsi: Lasy, Czerwony Dwór, Dąbrówka Malborska, Śledziówka, Telkwice, 

Bukowo w gminie Stary Targ; 

 Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zainwestowania wsi Dąbrówka Malborska zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ 

nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; 

 Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zainwestowania wsi Waplewo Osiedle zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr 

XXVIII/252/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.; 

 Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

gminy Stary Targ w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Kalwa” 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Starym Targu nr XXXII/265/2014 z dnia 31 stycznia 

2014 r. 

1.2. Dokumentacje i materiały źródłowe 

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania posłużono się następującymi dokumentami, pracami 

analitycznymi i studialnymi oraz opracowaniami kartograficznymi: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ, FUP 

DW Wanda Łaguna, Stary Targ, 2012 r.; 
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 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ, Mogielnicki Jarosław, Stary Targ, 

listopad 2010 r.; 

 Program państwowego monitoringu środowiska na lata 2016-2020, GIOŚ, Warszawa, 2015; 

 ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych [dostęp 08-03-2018], Internet: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp; 

 System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Stary Targ [dostęp 08-03-2018], Internet: 

http://starytarg.e-mapa.net/; 

 Państwowy Monitoring Środowiska, monitoring ptaków Polski [dostęp 08-03-2018], Internet: 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl; 

 Państwowy Monitoring Środowiska [dostęp 08-03-2018], Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Internet: http://www.gios.gov.pl; 

 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 roku, online [dostęp 03-03-

2018],  Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Internet: 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/; 

 Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych lata 2012-2017, online [dostęp 03-03-

2018],  Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Internet: 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/; 

 Mapa Polski [dostęp 08-03-2018], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Internet: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/; 

 Mapa Polski [dostęp 17-01-2018], Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Internet: 

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/; 

 Matuszkiewicz M., Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna 

Polski), , IGiPZ PAN, Warszawa, 2008; 

 Matuszkiewicz J. M., Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna 

Polski), IGiPZ PAN, Warszawa, 2008; 

 Hobot A. (red.) i in., Aktualizacja wykazu jcwp i scwp dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów 

w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód – ETAP I – Metodyka, Gliwice, 

Warszawa, październik 2014 r.; 

 Koreleski K., Oddziaływanie napowietrznych linii energetycznych na środowisko człowieka, 

Nr 2/2005, PAN, Odz. w Krakowie, s. 47-59. 

1.3. Cel, zakres i metodyka sporządzania opracowania 

Celem opracowania jest określenie istniejących uwarunkowań środowiskowych obszarów objętych 

projektami planów oraz identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko ustaleń tych 

projektów  planów. 

W niniejszym opracowaniu zawarte zostały działania, które zapewnią warunki zrównoważonego 

rozwoju i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego.  

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego wykonywane 

jest z wyprzedzeniem prac planistycznych i ma na celu: 

 dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych; 

 zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

 zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 

 eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
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 ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Zakres opracowania ekofizjograficznego obejmuje: 

 rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane  

i zinterpretowane przestrzennie; 

 diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska; 

 wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu 

kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może 

powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 

 określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić 

przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 

 ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla 

różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; 

 określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków i analiz, 

prognoz i ocen odpowiednio do przedmiotu i skali sporządzanego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 155, poz.1298) 

w sprawie opracowań ekofizjograficznych rozróżnia się następujące rodzaje opracowań: 

 podstawowe - sporządzane na potrzeby projektu lub kilku projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego 

części oraz na potrzeby projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dla 

obszaru województwa, 

 problemowe - wykonywane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania 

cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgów konkretnych 

zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne jest opracowaniem podstawowym sporządzonym dla potrzeb 

zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów  

w gminie Stary Targ wymienionych w podpunkcie 1.4, zgodnie z uchwałami w podpunkcie 1.1.2. 

Opracowanie ekofizjograficzne składa się z dwóch części: 

 opisowej, 

 graficznej, stanowiącej 4 załączniki graficzne znajdujące się na końcu opracowania.  

Przyjęto metodykę sporządzenia przedmiotowego dokumentu polegającej na kompleksowym 

omówieniu stanu środowiska przyrodniczego w oparciu o niezbędne materiały archiwalne, literaturę 

portale internetowe oraz mapy: hydrograficzną, sozologiczną, geologiczną, głównych zbiorników wód 

podziemnych, glebowo – rolniczą, potencjalnej roślinności w ujęciu całego kraju oraz innych 

opracowań wymienionych w podpunkcie 1.2. 

Opracowanie sporządzono na podstawie analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonej wizji 

lokalnej w terenie. Zebranie wszystkich niezbędnych materiałów, analiz i wniosków pozwoliło na 

szerokie spojrzenie na aspekty ochrony, stopień eksploatacji oraz potencjalne zagrożenia dotyczące 

zasobów środowiska oraz na stopnia zurbanizowania obszarów objętych projektami miejscowych 

planów zagospodarowania.  
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1.4. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem 

Opracowaniem objęto cztery obszary na terenie gminy Stary Targ w powiecie sztumskim, zgodnie  

z uchwałami wymienionymi w podpunkcie 1.1.2., w których skład wchodzą: 

 działki numer 79, 80, 81 w miejscowości Bukowo, obręb Bukowo, 

 obszar zainwestowania wsi Dąbrówka Malborska, obręb Dąbrówka Malborska, 

 działkę numer 293/2 w miejscowości Kalwa, obręb Kalwa, 

 obszar zainwestowania wsi Waplewo Osiedle, obręb Stary Targ. 

Zakres analizy zawartej w przedmiotowym dokumencie powiększono o tereny przylegające do 

każdego z wyżej wymienionych obszarów w promieniu około 500 m. Na potrzeby opracowania 

poszczególnym obszarom nadano numerację (Ryc.1.):  

I – Bukowo o powierzchni ok. 5,043 ha, 

II - Dąbrówka Malborska o powierzchni ok. 120,50 ha, 

III – Kalwa o powierzchni ok. 17,20 ha, 

IV – Waplewo Osiedle o powierzchni ok. 10,77 ha. 

 
Ryc.1. Ortofotomapa z lokalizacją terenów objętych opracowaniem (http://starytarg.e-mapa.net/). 

Na strukturę użytkową omawianego zakresu składają się m.in. tereny mieszkaniowe, tereny usługowe, 

tereny produkcyjne, place sportowe, tereny sakralne (cmentarz i kościół w Dąbrówce Malborskiej), 

tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolne, tereny wód powierzchniowych, pola uprawne, łąki, 

nieużytek antropogeniczny po dawnej żwirowni (dz. nr 293/2 obr. Kalwa) oraz tereny dróg i ciągów 

pieszo-jezdnych i pieszych. 

Teren o numerze I – Bukowo znajduje się w północno-wschodniej części gminy, w odległości ok. 6,5 

km od miasta gminnego Stary Targ. Obszar dostępny jest z  drogi powiatowej nr 3128G oraz drogi 

gminnej nr 219004G. 

Teren II – Dąbrówka Malborska położony jest w północno-zachodniej części gminy, w odległości 

około 9 km od miasta Stary Targ. Obszar dostępny jest z drogi wojewódzkiej nr 515 oraz drogi 

powiatowej nr 3105G.  

Waplewo 

 Osiedle 

N 

I 

II 

III 
IV 

http://starytarg.e-mapa.net/
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Teren III - Kalwa położony jest w zachodniej części gminy, w odległości ok. 2,5 km od m. Stary Targ 

i jest dostępny z drogi wewnętrznej. 

Teren IV – Waplewo Osiedle położony jest około 2,5 km na wschód od miasta gminnego Stary Targ  

i jest dostępny z drogi powiatowej nr 3110G.  

Szczegółowy opis poszczególnych obszarów zawarto w punkcie 2. 

 



Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zainwestowania wsi: Bukowo (dz. nr 79, 80, 81), Dąbrówka Malborska, Waplewo Osiedle oraz zmiany mpzp fragmentu gminy Stary Targ  

w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Kalwa” dot. dz. nr 293/2 

11 
 

2. POŁOŻENIE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

2.1.Położenie administracyjne i podstawowe dane o terenie 

Obszary objęte opracowaniem znajdują się w południowo-wschodniej części województwa 

pomorskiego, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ. Obszary I-IV zajmują łączną 

powierzchnię około 153,513 ha. Poszczególne tereny graniczą z: 

 I – Bukowo: od północy i zachodu z drogą gminną nr 219004G; od południa z terenami 

zabudowy zagrodowej, z terenami rolnymi i sadem; od wschodu z drogą powiatową zbiorczą 

nr 3128G; 

 II – Dąbrówka Malborska: od północy z drogą wojewódzką nr 515 oraz z terenami rolnymi; od 

zachodu i wschodu z terenami rolnymi oraz z terenami podmokłymi; od południa z drogą 

powiatową zbiorczą nr 3105G i z terenami rolnymi; od zachodniej granicy znajdują się także: 

w odległości od ok. 180 do 600 m linia kolejowa relacji Warszawa – Gdańsk, ok. 500 m 

jezioro Dąbrówka;  

 III – Kalwa: od południowego wschodu z drogą wewnętrzną; pozostała część terenu graniczy  

z terenami rolnymi; 

 IV – Waplewo Osiedle: od północy z terenami rolnymi i terenami dawnej kolei; od zachodu  

z drogą powiatową nr 3110G i terenami rolnymi; od południa z terenami rolnymi oraz 

terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej; od wschodu z terenami 

rolnymi, drogą powiatową nr 3110G oraz terenem po dawnej linii kolejowej. 

W granicach opracowania znajdują się działki z obrębów: 

 Bukowo o numerach: 79, 80, 81; 

 Dąbrówka Malborska (działki lub ich fragmenty) o numerach: 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 

26/4, 26/5, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 49, 50, 53, 54/1, 

54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 56, 57, 62, 71, 72, 73, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 98/1, 98/2, 99, 100, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/3, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/4, 117/6,  120, 123/3, 124, 

125, 157, 158/2, 158/3, 158/4, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 158/11, 158/12, 158/13, 

158/14, 158/15, 158/16, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/3, 

166/4, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/3, 173/4, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 206/2, 

207, 208, 209, 259, 260, 261/2, 261/3, 261/4, 262/1, 262/2, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272; 

 Kalwa o numerze: 293/2; 

 Stary Targ o numerach: 439, 440, 441, 442, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 

468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/3, 483/5, 

483/6, 484,  485/1, 485/2, 486,  487, 488/3, 488/4, 488/5, 492/3,  492/4, 538, 539. 

Przez tereny objęte opracowaniem przebiegają droga wojewódzka nr 515, drogi powiatowe oraz drogi 

gminne i dojazdowe do miejscowości i posesji.  

2.1.1. Struktura użytkowa obszarów I-IV 

Na strukturę użytkowania (wg ewidencji gruntów) terenu I - Bukowo o powierzchni ok. 5,043 ha 

składają się: 

 grunty rolne zabudowane -  8,3%, 

 grunty orne - 82,4 %, w tym: 
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 grunty klasy IIIa – 62,6%, 

 grunty klasy IIIb – 19,8%, 

 grunty zadrzewione i zakrzewione – 7%, w tym: 

 grunty klasy III – 5,2%, 

 grunty klasy IV – 1,8%, 

 wody (zbiorniki wodne i rowy) – 2,3%. 

Teren znajduje się w centralnej części miejscowości Bukowo, w której występują: kościół, boisko 

sportowe, obiekty handlowo-usługowe (w tym sklep, usługi agroturystyczne), Ochotnicza Straż 

Pożarna, budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne, zagrody rolnicze oraz budynki gospodarcze  

i magazynowe. 

Na strukturę użytkowania (wg ewidencji gruntów) terenu II – Dąbrówka Malborska o powierzchni ok. 

120,50 ha składają się: 

 tereny zabudowy 1,05 %; 

 grunty rolne zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę 10,89%; 

 tereny komunikacyjne 7,85%; 

 tereny rekreacyjno wypoczynkowe 0,44%; 

 grunty orne 60,36%, w tym: 

 grunty klasy II – 1,36% 

 grunty klasy IIIa – 10,24%, 

 grunty klasy IIIb – 33,80%, 

 grunty klasy IVa – 4,54%, 

 grunty klasy IVb – 8,16%, 

 grunty klasy V – 2,26%; 

 łąki trwałe – 0,61%, w tym: 

 łąki klasy III – 0,32%, 

 łąki klasy IV – 0,01%, 

 łąki klasy V – 0,28%; 

 pastwiska trwałe 17,12%, w tym: 

 pastwiska klasy III – 8,27%, 

 pastwiska klasy IV – 5,33%, 

 pastwiska klasy V – 3,52%; 

 sady – 0,63%; 

 nieużytki – 0,86%; 

 wody (zbiorniki wodne i rowy) – 0,19%. 

Teren II obejmuje całą miejscowość i działki w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Malborska. W danym 

zakresie występują: obiekty sakralne (kościół, cmentarz), plac sportowy, obiekty handlowo – 

usługowe, w tym sklep, Ochotnicza Straż Pożarna, obiekty produkcyjne, budynki mieszkalne, 

gospodarstwa rolne, zagrody rolnicze oraz budynki gospodarcze i magazynowe.  

Według ewidencji gruntów cały teren III – Kalwa jest nieużytkiem o powierzchni ok. 17,2 ha, na 

którym urządzono nielegalne wysypisko śmieci.  Obszar położony jest na południe od centrum 

miejscowości, w której występują: obiekty sakralne – kościół z cmentarzem, plac sportowy, plac 

zabaw, świetlica, obiekt handlowy, obiekty produkcyjne, budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne, 

zagrody rolnicze oraz budynki gospodarcze i magazynowe. 
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Na strukturę użytkowania (wg ewidencji gruntów) terenu IV – Waplewo Osiedle o powierzchni ok. 

10,77 ha składają się: 

 tereny zabudowy 1,98%, w tym tereny przemysłowe 1,07%; 

 grunty rolne zabudowane 10,94%; 

 tereny komunikacyjne 22,20%; 

 grunty orne 44,95%, w tym: 

 grunty klasy IIIb – 36,54%, 

 grunty klasy IVa – 8,41%; 

 pastwiska trwałe klasy III - 2,33%; 

 sady – 15,87%; 

 nieużytki – 1,68%; 

 wody (zbiorniki wodne i rowy) – 0,05%. 

Teren IV obejmuje całą miejscowość Waplewo Osiedle. W danym zakresie występują: 1 obiekt 

handlowy, 1 obiekt produkcyjny, budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne, zagrody rolnicze oraz 

budynki gospodarcze i magazynowe.  

2.2. Położenie przyrodnicze 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego tereny objęte 

opracowaniem położone są w prowincji – Niż Środkowoeuropejski, w podprowincji – Pojezierza 

Południowobałtyckie, w makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie, w mezoregionie Pojezierze 

Iławskie (314.53)
1
. 

Według podziału hydrogeologicznego i hydrograficznego Polski zakres opracowania leży w obrębie: 

 Zalewu Wiślanego
2
, 

 obszaru Dorzecza Wisły, regionu wodnego Dolnej Wisły
3
, 

 zlewni rzecznej Tina, Tina Góra od Tiny Wysokiej do dopł. z polderu Złotnica, Stalewo 

(obszar I), 

 zlewni rzecznej Młynówka Malborska (Kanał Juranda), bezpośredniej zlewni jez. Dąbrówka 

(fragment obszaru II), 

 zlewni rzecznej Elbląg od Tiny do ujścia, Fiszewka, Stary Nogat do dopł. z polderu Majkowo 

(część obszaru II), 

 zlewni rzecznej Tina Wysoka (część obszaru II), 

 zlewni rzecznej Tina, Tina Góra do Tiny Wysokiej (obszar III), 

 zlewni rzecznej Młynkówka Malborska (Kanał Juranda) od jez. Balewskiego do dopływu spod 

Czernina (większa część obszaru IV),  

 zlewni rzecznej Dzierzgoń od dopł. z Górek do jez. Drużno, dopływ z Waplewa Wielkiego 

(wschodni fragment obszaru IV), 

 jednolitej części wód podziemnych nr 19 (obszar I, większa część obszaru II, obszar III  

i fragment obszaru IV) oraz nr 30 (fragment obszaru I, większa część obszaru IV) – wg 

JCWPd
4
. 

                                                      
1
 Wg: Klimat północno-wschodniej Polski według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego i J. 

Ostrowskiego., Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013. 
2
 Wg mapy podziału hydrograficznego Polski 2010, Internet: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/. 

3
 Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/. 

4
 JCWPd - Jednolite Części Wód Podziemnych. 
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Według  regionalizacji geobotanicznej Polski teren opracowania znajduje się w dziale Pomorskim (A), 

krainie Wschodniopomorskiej (6), w podkradnie Wchodnipomorskiej Właściwej (6a), w okręgu 

Kwidzyńsko-Morąskim (3), w podokręgu Kwidzyńsko-Iławskim (a). 

Na obszarach I, II, III nie występują żadne formy ochrony przyrody. Południowa część obszaru IV 

należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń. 

2.3.Powiązania zewnętrzne 

2.3.1. Powiązania ekologiczne 

Zakres opracowania w większości stanowią tereny użytkowane rolniczo, których charakterystyka 

wykazuje średnio dobre (klasa IIIa i IIIb) – objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. 2017, poz. 1161) i lokalne znaczenie dla środowiska. Lasy i otwarte tereny 

rolne powinny pełnić  funkcję przyrodniczą i krajobrazową. Ingerencja człowieka w struktury 

przyrody powinna odbywać się w sposób zrównoważony i zgodny z przepisami odrębnymi. 

Na terenach I, II, III nie występują żadne formy ochrony przyrody, natomiast południowy fragment 

terenu IV należy do  Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń. Obszar objęty ochroną 

może wykazywać bezpośrednie lub pośrednie powiązania ekologiczne (przeloty, wędrówki, 

sezonowość użytkowa terenu) z lasami należącymi do OChK Jeziora Dzierzgoń. 

OChK utworzono w dniu 26.04. 1985 r. uchwałą WRN w Elblągu nr VI/51/85 dla ochrony walorów 

krajobrazowych. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są niecki jezior rynnowych: 

Dzierzgoń i Balewskie wraz z terenami przyjeziornymi oraz dwa kompleksy leśne: las mieszany 

świeży, miejscami las wilgotny i ols. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018.0.142 t.j.) na obszarze 

chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych (nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, 

należących do gatunków obcych, określonych w przepisach odrębnych); 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 
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 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 obowiązek uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne– z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej; 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych 

oraz w pasie technicznym brzegu morskiego, 

Wyżej wymienione zakazy nie dotyczą: 

 wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

 realizacji inwestycji celu publicznego, 

 wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym do studium
5
 teren gminy Stary Targ położony jest poza 

obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  

Na terenach I-IV występują niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, rowy melioracyjne oraz cieki wodne 

o znaczeniu lokalnym.  

2.3.2. Powiązania komunikacyjne 

Na terenie I  - Bukowo nie zlokalizowano dróg, powiązania komunikacyjne tworzą wjazdy i wyjazdy 

z działek na drogi publiczne (gminna nr 219004G oraz powiatowa nr  3128G) przylegające do granic 

tegoż terenu. 

Przez teren II -  Dąbrówka Malborska przebiegają drogi:  

 wojewódzka nr 515, relacji Susz - Malbork, 

 powiatowa nr 3105G,  

oraz drogi gminne i dojazdowe do miejscowości i posesji. 

Na terenie III  – Kalwa nie zlokalizowano dróg, powiązania komunikacyjne tworzy wjazd i wyjazd  

z działki na drogę wewnętrzną przylegającą do południowo-wschodniej granicy terenu. 

Przez teren IV -  Waplewo Osiedle przebiega droga powiatowa nr 3110G oraz drogi gminne  

i dojazdowe do miejscowości i posesji.  

2.3.3. Powiązania techniczne 

Na terenie I - Bukowo zlokalizowano: 

 linię elektroenergetyczną niskiego napięcia  – przy zachodniej granicy terenu; 

 sieć telekomunikacyjną – wzdłuż wschodniej granicy terenu, 

 sieć wodociągową gminną oraz ujęcie indywidualne wody – przy zachodniej granicy oraz 

przyłącze do zabudowań i studnię w północnej części terenu. 

                                                      
5
 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stary Targ, Mogielnicki Jarosław, Stary targ, listopad 2010. 
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 indywidualny zbiornik bezodpływowy – przy zabudowaniach w północnej części terenu. 

Na terenie II – Dąbrówka Malborska zlokalizowano: 

 linię elektroenergetyczną niskiego, średniego i wysokiego napięcia – linie średniego  

i wysokiego napięcia przebiega w północnej i północno-zachodniej części terenu, linie nn 

obejmują cały teren II; 

 sieć telekomunikacyjną, 

 sieć wodociągową gminną, gminne ujęcie wody oraz indywidualne ujęcia wody, 

 kanalizację sanitarną oraz indywidualne zbiorniki bezodpływowe – przy zabudowaniach, 

 kanalizację deszczową. 

Na terenie III – Kalwa nie zlokalizowano żadnych sieci uzbrojenia terenu. 

Na terenie IV – Waplewo Osiedle zlokalizowano: 

 linię elektroenergetyczną niskiego napięcia, 

 sieć telekomunikacyjną, 

 sieć wodociągową gminną oraz ujęcia indywidualne wody - studnie, 

 kanalizację sanitarną oraz indywidualne zbiorniki bezodpływowe – przy zabudowaniach. 
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3. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

PRZYRODNICZYCH Z DIAGNOZĄ STANU I FUNKCJONOWANIA 

ŚRODOWISKA ORAZ WSTĘPNĄ PROGNOZĄ ZMIAN 

3.1. Warunki klimatyczne 

3.1.1. Charakterystyka warunków klimatycznych 

Według regionalizacji R. Gumińskiego na dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski, obszar opracowania 

znajduje się na granicy trzech dzielnic III oraz VII – Wschodniobałtyckiej oraz Środkowej. Klimat 

charakteryzuje się wieloma cechami związanymi z wpływem Bałtyku. Dzielnica ta jest chłodniejsza 

od dzielnicy położonej bardziej na zachód (zachodniopomorskiej), a cieplejsza od dzielnicy 

mazurskiej.  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego obszar opracowania 

znajduje sie w mezoregionie Pojezierze Iławskie, gdzie przeciętne wartości temperatury wahają się od 

ok. -4,0°C w lutym do powyżej 17,0°C w lipcu, maksymalnie od -1,0° do 22,0°, minimalne od ok. -

7,0° do 12,0°, ekstrema absolutne od min -31,0° do max 36,0°. O uprzywilejowaniu termicznym tego 

mezoregionu świadczy mniejsze prawdopodobieństwo występowania dni mroźnych (ok. 40 w roku)  

i bardzo mroźnych (17-20 dni) oraz dłuższy okres bezprzymrozkowy (ok. 160 dni). Na Pojezierzu 

Iławskim obserwuje się także nieco więcej dni gorących (24-27 dni) i upalnych (3-4 dni) oraz krótszą 

zimę. Ze względu na większy udział mas powietrza polarnomorskiego i sporą liczbę naturalnych 

zbiorników wodnych wilgotność powietrza tego mezoregionu jest stosunkowo duża. Wilgotność 

względna powietrza waha się od 72% w maju i czerwcu do 89% w listopadzie i grudniu. Natomiast 

niedosyt powietrza kształtuje się w granicach 0,6 hPa w miesiącach zimowych do 6,0 hPa w czerwcu. 

Wielkość zachmurzenia jest tu również duża (od 5,0 w czerwcu do 8,0 w listopadzie i grudniu), 

szczególnie w porównaniu z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim. Najkorzystniejsze warunki pod 

względem zachmurzenia panują tu we wrześniu (średnie dobowe ok. 5,0 liczba dni pogodnych od 4 do 

6, pochmurnych od 11 do 12). Najbardziej zachmurzone niebo spotyka się tu w listopadzie i grudniu 

(średnie dobowe ok. 8,0, liczba dni pogodny6ch od 1 do 2, liczba dni pochmurnych od 17 do 20). 

Mezoregion ten charakteryzuje się większymi sumami opadu (od 500 do 550 w roku), ale tylko  

w stosunku do Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, jak również i liczbą dni z opadem >0,1 mm 

(powyżej 160 dni w roku), >1,0 mm (od 93 do 103 dni w roku) i >10,0 mm (od 11 do 13 dni w roku). 

Zwiększenie sum opadów letnich powodują w dużej mierze burze, których liczba wynosi około 15  

w roku. Dni z mgłą bywa tu przeciętnie około 50, co stanowi znów osobliwość Pojezierza Iławskiego 

w stosunku do Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.  

W mezoregionie Pojezierza Iławskiego w ciągu całego roku zdecydowanie przeważają kierunki SW 

(od 18 do 24% w roku). Wiatry z sektora zachodniego są z reguły silniejsze zwłaszcza w zimie (ok. 5 

m/s). Największe prędkości wiatru rejestruje się w miesiącach zimowych (od 2 do 4 m/s), najmniejsze 

zaś w porze letniej (od 2,0 do 3,0 m/s).  

 Przedmiot opracowania planu znajduje się na pograniczu strefy II - bardzo korzystnej i III -korzystnej 

zgodnie z mapą „Strefy energii wiatru w Polsce” wg prof. Haliny Lorenc opracowanej przez Ośrodek 

Meteorologii IMGW. Poniżej przedstawiono przybliżoną lokalizację obszaru opracowania oznaczoną 

na mapie żółtym punktem (Ryc.2.). 
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OZNACZENIA 

Strefa I – wybitnie korzystna 

Strefa II – bardzo korzystna 

Strefa III - korzystna 

Strefa IV - mało korzystna 

Strefa V - niekorzystna 

 

 

 

 

 

Ryc.2. Strefy energii wiatru w Polsce (http://www.baza-oze.pl/). 

3.1.2. Diagnoza stanu i prognoza zmian 

Teren jest dobrze przewietrzalny i ciepły pod względem ekspozycji stoków i kierunków wiatru. Jest 

też w pewnym stopniu przekształcony przez działalność człowieka – głównie rolniczą, jednak brak tu 

poważnych zmian w warunkach klimatu charakterystycznych dla regionu. 

3.2. Rzeźba terenu 

3.2.1. Charakterystyka rzeźby 

Zakres opracowania znajduje się w północnej części mezoregionu Pojezierze Iławskie (wg Jerzego 

Kondrackiego, 2002).  

Jest to mezoregion ukształtowany w okresie plejstoceńskim. Występuje tu szereg form 

charakterystycznych dla krajobrazu młodoglacjalnego o słabym przekształceniu peryglacyjnym. 

Rzeźba tego terenu jest urozmaicona, przez występujące tu ciągi wzgórz morenowych,  liczne 

zagłębienia często wypełnione wodami jeziornymi oraz rozbudowaną sieć rzeczną. Teren wznosi się  

z południowego zachodu ku północnemu wschodowi. Rzędna najwyżej wyniesionego punktu na 

terenie opracowania (I-IV) wynosi ok. 58,4 m n.p.m. (Waplewo Osiedle), zaś rzędna najniżej 

położonego punktu wynosi około 16,3 m n.p.m (Dąbrówka Malborska). Deniwelacja terenów, czyli 

różnica między w/w punktami wynosi ok. 42,1 m. Dla poszczególnych terenów deniwelacja wynosi 

odpowiednio (rzędna najwyższa – rzędna najniższa):  

 dla terenu I:  35,2 – 27,2 = 8 m,  

 dla terenu II: 49,3 - 16,2 = 33,1 m, 

 dla terenu III: 43,00 - 37,95 = 5,05 m, 

 dla terenu IV: 58,4 – 49,4 = 9 m. 

Na terenach I, II i IV nie zanotowano większych zmian antropogenicznych wpływających na jakość 

środowiska oraz fizjonomię krajobrazu tego obszaru i jego najbliższego otoczenia. Natomiast na 

terenie III – Kalwa rzeźba terenu ukształtowana została w wyniku ingerencji człowieka związanej z 

wydobywaniem kruszców na tym terenie (dawna żwirownia). 

 



Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zainwestowania wsi: Bukowo (dz. nr 79, 80, 81), Dąbrówka Malborska, Waplewo Osiedle oraz zmiany mpzp fragmentu gminy Stary Targ  

w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Kalwa” dot. dz. nr 293/2 

19 
 

3.2.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na stan rzeźby terenów niezalesionych wpływają procesy naturalne: erozyjna działalność 

spływających wód opadowych oraz osuwanie się mas ziemnych. 

W niektórych fragmentach obszarów I, II i IV rzeźba została zmieniona w wyniku wieloletniej 

działalności rolniczej. W przypadku terenu III krajobraz został przekształcony w wyniku działalności 

nieczynnej dziś żwirowni i związanego z tym wydobywania surowców naturalnych.  

3.2.3. Prognoza zmian 

Przekształcenia rzeźby terenu w wyniku rolniczego charakteru przedmiotowych terenów oraz nasypy 

w obrębie terenów zainwestowanych wskazują na fragmentaryczne zmiany ukształtowania terenu.  

Sposobem na przeciwdziałanie temu procesowi powinno być zrównoważone wykorzystywanie 

potencjału form terenu przez wpisywanie się w krajobraz, przy zachowaniu szczególnej uwagi na 

terenach cennych przyrodniczo (w obrębie OChK Jeziora Dzierzgoń, wzdłuż cieków wodnych, przy 

zbiornikach, przy lasach, w krajobrazie otwartym, itd.). 

3.3. Budowa geologiczna 

3.3.1. Charakterystyka budowy geologicznej 

Na omawianym obszarze dominują utwory czwartorzędowe, przede wszystkim plejstoceńskie – 

akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej zlodowaceń północnopolskich. Dominującym utworem, 

o znacznej miąższości jest tu plejstoceńska glina zwałowa, budująca pasma moren czołowych. Tereny 

morenowe wchodzą w skład wysoczyzn polodowcowych. Między wzniesieniami morenowymi  

i w rozcięciach erozyjnych, w formie małych pól i soczewek, zalegają piaski i żwiry akumulacji 

wodnolodowcowej. Na terenie I-III występują plejstoceńskie gliny zwałowe, ich zwietrzliny oraz 

piaski i żwiry lodowcowe, natomiast na trenie IV - piaski i żwiry sandrowe, wodnolodowcowe. 

Główne poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych, a głębokość występowania 

wód słodkich kształtuje się w granicach 30-100 m. 

W omawianym zakresie wstępuje jedno udokumentowane złoże surowców mineralnych. Zgodnie  

z dokumentacją Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG)
6

 złoże znajduje się w Dąbrówce 

Malborskiej, gdzie wydobywany jest piasek (data rejestracji złoża - 2011 rok). Zgodnie  

z „Opracowaniem ekofizjograficznym…’ [2010]
7
 na terenie III – Kalwa występuje złoże wapnia  

i kredy w formie rumoszu,  jednak miejsce to nie jest zarejestrowane w PIG. Zgodnie z  mapą 

topograficzną dostępną w SIP Stary Targ
8

 na tym terenie występuje żwirownia. W związku  

z powyższym w opracowaniu teren III zakwalifikowano do terenów zdegradowanych po dawnej 

żwirowni, wymagający rekultywacji. 

 

 

 

                                                      
6
 http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm, [Internet, dostęp 28-02-2018]. 

7
 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stary Targ, Mogielnicki Jarosław, Stary targ, listopad 2010. 
8
 http://starytarg.e-mapa.net/, [Internet, dostęp 01-03-2018] 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
http://starytarg.e-mapa.net/
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3.3.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na badanych obszarach przeważają grunty orne, na których przez wieloletnie użytkowanie rolnicze 

została zniszczona wierzchnia warstwa gleby – humusu. Na terenach złóż surowców naturalnych 

budowa geologiczna została przekształcona w stopniu znacznym, wymagającym rekultywacji. 

Funkcje niektórych gleb zostały zakłócone przez czynniki naturalne bądź wadliwą gospodarkę 

człowieka (rozdz. 3.6.).  

3.3.3. Prognoza zmian 

Kierunkiem przekształceń wyżej omawianych pojęć powinny być odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne 

bądź rekultywacyjne - w zależności od stopnia zniszczenia oraz wprowadzenie na teren gatunków 

rodzimych, czy też dążenie do odtworzenia naturalnych siedlisk roślinności. 

3.4. Warunki hydrogeologiczne 

3.4.1. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 

Pod względem hydrograficznym teren opracowania znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły – 

w zlewni rzeki Tiny (teren I, II, III), Młynówki Malborskiej (teren II, IV), Elbląg (teren II), Dzierzgoń 

(teren IV) oraz w zlewni jeziora Dąbrówka (fragment terenu II).  

Omawiane tereny należą do jednolitej części wód podziemnych nr 19 (obszar I, większa część obszaru 

II, obszar III i fragment obszaru IV) oraz nr 30 (fragment obszaru II, większa część obszaru IV).  

JCWPd nr 19  

Występują tu dwa piętra wodonośne z piasków o strukturze wodonośnej porowej: czwartorzędowe 

(piaski plejstoceńskie) i paleogeńsko-neogeńskie (piaski paleogeńskie Pg i neogeńskie Ng).  

Piętro czwartorzędowe składa się z trzech poziomów:  

 gruntowego (Qg) o miąższości 10-40 m, zwierciadle swobodnym, gdzie warstwy wodonośne 

występują na głębokości 5-50 m, 

  międzymorenowego pierwszego (Qm-I)  o miąższości 15-50 m, zwierciadle napiętym, gdzie 

warstwy wodonośne występują na głębokości 8-55 m, 

 międzymorenowego drugiego (Qm-II) o miąższości 8-35 m, zwierciadle napiętym, gdzie 

warstwy wodonośne występują na głębokości 20-140 m. 

Piętro paleogeńsko-neogeńskie składa się z dwóch poziomów: 

 neogeńskiego (Ng) o miąższości 5-36,5 m, zwierciadle napiętym, gdzie warstwy wodonośne 

występują na głębokości 76-100 m, 

 paleogeńskiego (Pg) o miąższości 8,2-54 m, zwierciadle napiętym, gdzie warstwy wodonośne 

występują na głębokości 106-167 m, 

„W wydzielonych kompleksach i poziomach wodonośnych JCWPd nr 19 można wyodrębnić kilka 

systemów krążenia wód podziemnych związanych z regionalnymi obszarami zasilania: system 

Wysoczyzny Elbląskiej, system Wzniesień Górowskich, system Pojezierza Iławskiego oraz system 

Pojezierza Olsztyńskiego. Wymienione systemy wyróżniają wspólne strefy drenażu wód. 

Charakterystyczną cechą opisanego schematu krążenia jest otwarty charakter niektórych jego granic: 

 w południowej i północno-wschodniej części zaznacza się wyraźny dopływ lateralny we 

wszystkich poziomach wodonośnych z obszaru Pojezierza Iławskiego i Olsztyńskiego; 

 przez zachodnią granicę zachodzi odpływ wód w kierunku Żuław Wiślanych we wszystkich 

poziomach wodonośnych. 
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Płytkie poziomy wód gruntowych są zasilane przez infiltrację bezpośrednią oraz w dolinach rzek 

poprzez dopływ lateralny. Bazą drenaży tych wód jest system hydrograficzny (Pasłęka wraz  

z dopływami oraz system rzeki Elbląg). Wody poziomów międzymorenowych zasilane są pośrednio 

poprzez utwory słabo przepuszczalne pokrywające wysoczyznę morenową. Głównymi obszarami 

zasilania są: Pojezierze Iławskie, Pojezierze Olsztyńskie, Wzniesienia Górowskie i Wysoczyzna 

Elbląska. Część obszarów zasilania jest położona poza granicami JCWPd 19. Bazą drenażu są główne 

rzeki, Żuławy Wiślane oraz Zalew Wiślany. Część wód przesącza się do głębszych poziomów 

wodonośnych. Płytkie wody gruntowe wraz z wodami pierwszego i drugiego poziomu wodonośnego 

biorą udział w lokalnym systemie krążenia. W pośrednim systemie obiegu wód biorą udział głębsze 

poziomy miedzy morenowe (Qm-II, Qm-III) oraz mioceński poziom wodonośny. Zasilane są 

pośrednio poprzez przesączanie z płytszych poziomów wodonośnych. Paleogeński poziom wodonośny 

stanowi środowisko regionalnego obiegu wód podziemnych. Wiek tych wód przekracza kilka tysięcy 

lat. Strefy zasilania obejmują obszary Pojezierza Iławskiego i Olsztyńskiego. Regionalna baza drenażu 

jest położona poza granicami zlewni; stanowią ją Żuławy Wiślane i Zalew Wiślany.”
9
 

JCWPd nr 30  

Występują tu dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko-kredowe.  

Piętro czwartorzędowe składa się z trzech poziomów:  

 wód gruntowych (Qg) składającego się z piasków lub piasków i żwirów pochodzących  

z okresu holocenu i plejstocenu, o strukturze porowej, miąższości warstwy wodonośnej 1-30 

m, zwierciadle swobodnym i lokalnie napiętym, gdzie warstwy wodonośne występują na 

głębokości 1-30 m, 

  międzymorenowego górnego (Qm-I) składającego się z piasków lub z piasków i żwirów  

z okresu plejstocenu, o strukturze porowej, miąższości warstwy wodonośnej 5-40 m, 

zwierciadle napiętym, gdzie warstwy wodonośne występują na głębokości 10-40 m, 

 międzymorenowego dolnego (Qm-II) składającego się z piasków lub z piasków i żwirów  

z okresu plejstocenu, o strukturze porowej, miąższości warstwy wodonośnej 0-50 m, 

zwierciadle napiętym, gdzie warstwy wodonośne występują na głębokości 10-60 m. 

Piętro paleogeńsko-kredowe składa się z gezów, margli, piaskowców i piasków z okresu paleogenu  

i kredy górnej. Warstwa wodonośna ma strukturę porowo-szczelinową i występuje na głębokości 100-

210 m. Zwierciadło wody na tym piętrze ma charakter napiety. Miąższość piętra waha się w granicach 

od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.  

„Wydzielone na terenie JCWPd 30 cztery poziomy wodonośne: Qg, Qm-I, Qm-II, Pg-K, tworzą 

wspólny system wodonośny w ramach, którego można wydzielić przepływ lokalny, pośredni  

i regionalny. Przepływ lokalny zachodzi w obrębie wód gruntowych (Qg) i międzymorenowych 

poziomów wodonośnych (Qm-I i Qm-II). Zasilany jest przez infiltrację bezpośrednią, a drenowany 

przez cieki powierzchniowe: Liwę, Nogat i Wisłę oraz głębsze poziomy wodonośne. Drenaż wód 

zachodzi także przez krawędzie dolin Wisły i Liwy, ujawniając się w postaci źródeł. Przepływ 

pośredni odbywa się w spągowych warstwach wodonośnych plejstocenu (Qm–II) i w warstwie 

wodonośnej paleogenu. Zasilanie zachodzi pośrednio przez płytsze poziomy wodonośne. Drenaż 

następuje w głąb systemu wodonośnego i poprzez głęboko wcięte doliny rzeczne, przede wszystkim 

przez dolinę Wisły. Przepływ regionalny występuje w wodach piętra kredowego. Wiek tych wód 

został określony na ok. 6 - 10 tysięcy lat. Cechą szczególną żuław i doliny Wisły, okalających JCWPd 

30 jest fakt, że obszary te stanowią bazę drenażu wszystkich poziomów wodonośnych.”
9
 Tereny 

opracowania położone są w południowo-wschodniej części JCWPd 30, znajdującej się w strefie 

                                                      
9
 Zgodnie z opracowaniem dostępnym w Internecie: http://mjwp.gios.gov.pl, [online, dostęp: 28-02-2018]. 

http://mjwp.gios.gov.pl/
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wododziałów zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych, stanowiącej obszar zasilania 

użytkowych poziomów wodonośnych. 

3.4.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Według danych z Państwowego Monitoringu Środowiska (http://mjwp.gios.gov.pl) stan wód 

podziemnych JCWPd nr 19 oraz nr 30 w 2012 r. pod względem chemicznym i  ilościowym oceniany 

był jako dobry. Jednakże w obszarze JCWPd 30 istnieje zagrożenie dla jakości wód podziemnych, 

spowodowane oddziaływaniem zanieczyszczeń azotanami pochodzenia rolniczego, szczególnie  

w obrębie zlewni rzeki Młynówka Malborska (dotyczy terenu II i IV). 

Tereny opracowania obsługiwane są przez gminne oraz indywidualne ujęcia wody – studnie lub 

punktowe studnie głębinowe. Teren I – Bukowo zaopatrywany jest z gminnego ujęcia wody  

w miejscowości Trankwice oraz poprzez indywidualne ujęcie wody. Teren II – Dąbrówka Malborska 

posiada gminne ujęcie wody zlokalizowane w centrum miejscowości, teren III – Kalwa jako nieużytek 

nie jest podłączony do żadnego ujęcia wody. Teren IV korzysta z ujęcia gminnego zlokalizowanego  

w sąsiedniej miejscowości Waplewo Wielkie oraz z ujęć indywidualnych. 

W celu prawidłowej gruntowej gospodarki wodnej na terenie opracowania istnieją rowy i kanały 

melioracyjne oraz mniejsze zbiorniki wodne.  

Na omawianych obszarach oraz w całej gminie Stary Targ nie zlokalizowano punktów monitorowania 

jakości wód podziemnych. Klasyfikację wód przeprowadza się w oparciu o pomiary wykonane  

w punktach znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu sztumskiego, poza obszarem 

gminy.
10

 

3.4.3. Prognoza zmian 

Na omawianym obszarze znajdują się trzy miejscowości: Bukowo, Dąbrówka Malborska, Waplewo 

Osiedle, które korzystają z gminnych ujęć wody. Niewielka ilość indywidualnych ujęć wody wpływa 

pozytywnie na stan wód podziemnych. Poszerzanie strefy gminnego zaopatrywania w wodę 

przyczyniłoby się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczania antropogenicznego wód podziemnych. 

Sposobem na poprawienie warunków poboru wody jest tworzenie zintegrowanej sieci wodociągowej 

obejmującej całe miejscowości lub siedliska.  

Zgodnie z oceną stanu wód podziemnych z 2012 r. dla terenów II i IV zagrożeniem dla prawidłowego 

stanu wód jest zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego, dlatego niezbędne są działania  

w zakresie monitorowania stanu jakości wód, likwidacji niekontrolowanych ujęć wód oraz kontroli 

stosowanych środków chemicznych przy uprawie ziemi. 

3.5. Wody powierzchniowe 

3.5.1. Charakterystyka wód powierzchniowych 

Na analizowanych terenach znajdują się: 

 nieliczne rowy i kanały melioracyjne (w tym melioracji podstawowej) tworząc pojedyncze 

systemy wodne przy terenach rolnych - teren I - Bukowo, II – Dąbrówka Malborska, 

 zbiornik wodny o powierzchni ok. 1153 m2 – teren II, 

 zbiornik wodny na terenach zabudowanych rolnych ok. 288 m2 – teren II, 

                                                      
10

 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stary Targ, Mogielnicki Jarosław, Stary targ, listopad 2010. 

http://mjwp.gios.gov.pl/
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 zbiorniki wodne na nieużytkach o powierzchni ok. 300 m2,  ok. 921 m2 oraz ok. 3320 m2 - 

teren II, 

 basen wodny – teren IV – Waplewo Osiedle, 

 oraz szuwary, tereny podmokłe i bagienne – teren II, III. 

3.5.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Wody powierzchniowe na terenie opracowania nie były poddane szczegółowym badaniom 

wskazującym klasę wód, zawartość pierwiastków czy wartość przyrodniczą wód. Każdy zbiornik 

wodny, kanał czy rów melioracyjny jest potencjalnym siedliskiem dla cennej flory i fauny wodnej, 

nad- i przywodnej. Ponadto woda jest ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania 

zarówno przyrody jak i człowieka. W związku z tym należy zapobiegać naruszaniu równowagi 

przyrodniczej (np. poprzez racjonalną gospodarkę rolną).  

Do głównych zagrożeń wód powierzchniowych należą: 

 ścieki bytowe i gospodarcze odprowadzane do gruntu, 

 przecieki z kanalizacji, 

 spływy obszarowe z terenów rolniczych, 

 źródła liniowe (drogi i kolej) oraz związane z terenami komunikacyjnymi i terenami obsługi 

komunikacji substancje ropopochodne, 

 punkty dystrybucji paliw płynnych, 

 zrzuty śmieci w pobliżu lub bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych. 

3.5.3. Prognoza zmian 

Kierunkiem polepszającym warunki wód gruntowych jest tworzenie nowych ekosystemów wodnych, 

dlatego zaleca się tworzenie zbiorników wodnych przydomowych i śródpolnych 

o przyrodniczym i krajobrazowym charakterze, tzn. z roślinnością szuwarową i wodną sprzyjającą 

osiedlaniu się nowych gatunków zwierząt. Ponadto stosowanie ekologicznych metod uprawy rolnej 

lub ograniczenie do minimum stosowanie środków chemicznych pozytywnie wpłynie na jakość wód 

oraz gleb na terenie opracowania. 

3.6. Gleby 

3.6.1. Charakterystyka gleb 

Na terenach opracowania (I-IV) przeważają gleby brunatne właściwe. Miejscami występują również 

gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, 

gleby szare, rędziny brunatne oraz gleby mułowe. Gleby utworzone są głównie z piasków gliniastych 

lekkich i mocnych oraz z glin lekkich i piasków gliniastych z domieszką glin lekkich i średnich, 

mułów, iłów i pyłów. 

Na terenie I – Bukowo przeważają czarne ziemie właściwe na gruntach klasy IIIa i klasy IIIb, 

występują tu też grunty zadrzewione i zakrzewione klasy III i IV. Przydatność gleb sklasyfikowana 

jest jako kompleks pszenny dobry. 

Na terenie II – Dąbrówka Malborska przeważają grunty klasy IIIa, następnie grunty klasy IIIb oraz 

klasy IVb. Występują tu również grunty klasy II oraz pastwiska głównie klasy III. Przydatność gleb  

w większości zawiera się w kompleksach 2-6 (od pszennego dobrego do żytniego słabego). 

Na terenie III – Kalwa zgodnie z mapą glebowo-rolniczą, większą część zajmuje nieużytek po dawnej 

żwirowni, przy którym znajdują się tereny rolne klasy IV b. Cały teren uznawany jest jako nieużytek 
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pod względem przydatności rolniczej z powodu eksploatacji znajdującego się tu wcześniej złoża 

kopalin. 

Większość terenu IV – Waplewo Osiedle stanowią grunty klasy IIIb, z niewielkim udziałem gruntów 

klasy IVa oraz pastwisk klasy III. Przydatność rolnicza tych terenów należy do kompleksu pszennego 

dobrego (85% powierzchni terenu) oraz żytniego dobrego.  

Na terenach I-IV występują gleby objęte ochroną prawną, w stosunku do których obowiązują przepisy 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161).  

3.6.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania 

Na omawianym terenie przeważają gleby przewiewne, przepuszczalne, porowate i strukturalne. Są one 

bogate w mikroflorę i mikrofaunę glebową. Pod względem użytkowania leśnego na takich glebach 

rosną głównie lasy liściaste. Pod względem użytkowania rolniczego są one uznawane za gleby dobre. 

Występujące tu również gleby brunatne kwaśne są mniej żyzne od wyługowanych i zawierają 

największe ilości ogólnych form fosforu, potasu, wapnia i magnezu. Gleby brunatne wyługowane 

wymagają intensywniejszego wapnowania i nawożenia mineralnego, ale w sprzyjających warunkach 

terenowych i klimatycznych plonują na równi z glebami brunatnymi właściwymi (uważanymi za 

gleby bardzo żyzne). 

Czarne ziemie właściwe to najczęściej gleby żyzne i bogate w składniki mineralne, które naturalnie 

pokrywają się roślinnością pastwiskową i łąkową lub stają się siedliskiem dla lasów liściastych. 

Uprawa czarnych ziemi wyługowanych wymaga sporego nakładu pracy, gleby te mają zdecydowanie 

mniejszą zawartość węglanów, dlatego odczyn gleb jest wyraźnie kwaśny lub lekko kwaśny. Mają 

niewielki poziom próchnicy, w którym znajduje się niewiele substancji organicznych. 

Gleby zdegradowane, zajmujące cały teren III i niewielkie fragmenty pozostałych terenów 

wymagałyby rekultywacji i zabiegów agrotechnicznych w celu przywrócenia zniszczonym glebom 

jakości i znaczenia dla gospodarki rolnej i leśnej. 

3.6.3. Prognoza zmian 

Na terenie opracowania gleby wykazują dobrą przydatność rolniczą, z przewagą terenów kompleksu 

pszennego i żytniego dobrego. Dotychczasowe użytkowanie tych terenów ma pozytywne znaczenie 

dla walorów krajobrazowo-przyrodniczych regionu, pod warunkiem zachowania odpowiedniego 

użytkowania zasobów gleb w sposób zrównoważony i ekologiczny. Tereny zdegradowane wymagają 

rekultywacji i zabiegów agrotechnicznych przywracających przydatność gleb dla gospodarki leśnej  

i rolnej. 

3.7. Kopaliny 

Na analizowanym obszarze występuje jedno udokumentowane złoże kopalin - piasku
11

 na terenie II. 

Złoże o powierzchni 1,42 ha powstało w grudniu 2011 roku na części działki nr 19/4 w Dąbrówce 

Malborskiej na mocy decyzji nr OS.652.5.2011.AD wydanej przez Starostę sztumskiego dnia 

20.10.2011 r. Z wizji lokalnej wynika, że aktualnie nie odbywają się tu żadne czynności związane  

z wydobywaniem złóż, a teren porośnięty jest roślinnością segetalną. 
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 http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=15551 [Internet, dostęp 01-03-2018]. 

http://igs.pgi.gov.pl/zloze.asp?ID=15551
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3.8. Szata roślinna 

3.8.1.  Charakterystyka szaty roślinnej 

3.8.1.1. Roślinność potencjalna 

Zgodnie z mapą potencjalnej roślinności Polski
12

 (Ryc.3.) na terenach II, III i IV występuje siedlisko 

grądu subatlantyckiego (Stellario-Carinetum), natomiast na terenie I żyzna buczyna niżowa 

(Melico-Fagetum). 

 
Ryc.3. Mapa rozmieszczenia potencjalnej roślinności (http://www.igipz.pan.pl). 
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 Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski), Matuszkiewicz M., IGiPZ 

PAN, Warszawa, 2008 
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I – oznaczenie terenu opracowania 
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GRĄD SUBATLANTYCKI (Stellario-Carinetum)
13

 

Ten typ siedliska przyrodniczego zajmuje cały teren I – Bukowo. Obejmuje on lasy dębowe, dębowo-

grabowe lub grabowe, czasem z udziałem lipy, na żyznych, często wilgotnych  siedliskach. Grąd 

występuje w północno-zachodniej części Polski, na Pomorzu, sięgając na południe po linię Noteci,  

a na wschód po Wzniesienia Elbląskie i Warmię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia 

lokalizacja terenu I 

zasięg występowania grądu 

subatlantyckiego w Polsce 

Ryc.4. Rozmieszczenie grądu subatlantyckiego w Polsce.
14

 

Grąd subatlantycki obejmuje młodoglacjalne obszary Pobrzeży Południowobałtyckich oraz 

Pojezierzy: Zachodnio- i Wschodniopomorskiego. Na obszarach tych, gdzie najczęściej z siedliskami 

żyznymi i średnio żyznymi na wypukłych formach reliefu związane jest występowanie lasów 

bukowych, grądy zajmują przede wszystkim wklęsłe formy rzeźby terenu z podsiąkowym lub 

przemywano - podsiąkowym typem stosunków wodnych, pozostających pod wpływem wód 

gruntowych. Są to głównie podnóża wyniesień morenowych, ponadzalewowe terasy i młode zbocza 

dolin rzecznych oraz płaskie obniżenia z gliniastymi utworami na powierzchni.  

Zakres gleb, na których występuje grąd subatlantycki, jest dość szeroki, jednak nieco węższy  

w porównaniu ze zróżnicowaniem glebowym siedlisk innych lasów dębowo-grabowych Polski. Do 

stosunkowo najuboższych należą gleby rdzawe brunatne, płowe bielicowane oraz brunatne 

bielicowane i kwaśne. W przeciętnych warunkach są to najczęściej gleby brunatne właściwe, 

wyługowane lub szarobrunatne, natomiast w miejscach najniżej położonych – czarne ziemie, gleby 

gruntowoglejowe, mady brunatne i gleby deluwialne próchniczne. 

Grąd subtlantycki jest na ogół zbiorowiskiem wielowarstwowym i wielogatunkowym. W skład 

drzewostanu wchodzą gatunki takie jak: grab Carpinus betulus, dęby – szypułkowy Quercus robur  
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 Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, s. 104-112. 
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i bezszypułkowy Quercus petraea, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon pospolity Acer platanoides, 

przy czym najbardziej znamienny dla omawianego typu lasu jest stały, a niekiedy znaczny udział buka 

Fagus sylvatica, który może być nawet gatunkiem panującym. Na siedliskach wilgotnych domieszkę 

stanowi wiąz górski Ulmus glabra, olsza czarna Alnus glutinosa i jesion wyniosły Fraxinus excelsior. 

W dobrze wykształconej warstwie krzewów panuje zwykle leszczyna Corylus avellana, oprócz której 

występują: 

 trzmielina pospolita Euonymus europaea,  

 suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum, 

 głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna  

 wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. 

Runo jest bogate w rośliny zielne, na które składają się gatunki typowe dla całej grupy lasów dębowo-

grabowych. Największe znaczenie diagnostyczne dla grądu subatlantyckiego ma gwiazdnica 

wielkokwiatowa Stellaria holostea osiągająca w nim najwyższą stałość i liczebność. Do gatunków 

częstych i dość częstych należą: 

 przytulia wonna Galium odoratum, 

 nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, 

 gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 

 prosownica rozpierzchła Milium effusum, 

 kupkówka Aschersona Dactylis polygama, 

 zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, 

 fiołek leśny Viola reichenbachiana, 

 groszek wiosenny Lathyrus vernus, 

 przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, 

 zawilec gajowy Anemone nemorosa, 

 turzyca palczasta Carex digitata, 

 podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 

 perłówka zwisła Melica nutans, 

 wiechlina gajowa Poa nemoralis i inne.  

Skład florystyczny poszczególnych płatów zależy od lokalnych warunków siedliskowych, zwłaszcza 

od żyzności i wilgotności gleb. Zróżnicowanie to odpowiada ogólnemu podziałowi lasów dębowo-

grabowych na grądy wysokie, typowe i niskie. Na siedliskach najuboższych nie występuje wiele 

gatunków o dużych wymaganiach troficznych, natomiast stałymi komponentami runa są rośliny 

acydofilne, wywodzące się z grupy średnio żyznych lasów liściastych lub ze zbiorowisk borowych, 

np. śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, borówka czarna Vaccinium myrtillus, trzcinnik leśny 

Calamagrostis arundinacea i orlica pospolita Pteridium aquilinum. W warunkach siedlisk najbardziej 

żyznych i wilgotnych liczne są natomiast rośliny o dużych wymaganiach glebowych, np. ziarnopłon 

wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea lutea, zawilec żółty Anemone ranunculoides i kokorycz 

wątła Corydalis intermedia. 

Warstwa mszysta nie pokrywa na ogół dużych powierzchni, a stosunkowo najczęstszymi jej 

składnikami są żurawiec falisty Atrichum undulatum i dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium 

angustriete. Najlepiej jest ona rozwinięta w ubogich postaciach omawianego lasu. 

Podsumowując, do reprezentatywnych gatunków żyznej buczyny niżowej należą: 

 grab pospolity Carpinus betulus,  

 dąb szypułkowy Quercus robur,  

 leszczyna Corylus avellana,  

 gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea,  
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 gajowiec żółty Galeobdolon luteum,  

 prosownica rozpierzchła Milium effusum,  

 kupkówka Aschersona Dactylis polygama, 

 zerwa kłosowa Phyteuma spicatum,  

 fiołek leśny Viola reichenbachiana, 

 przylaszczka pospolita Hepatica nobilis,  

 zawilec gajowy Anemone nemorosa,  

 turzyca palczasta Carex digitata, 

 kopytnik pospolity Asarum europaeum, 

 kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, 

 pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum. 

ŻYZNA BUCZYNA NIŻOWA (Melico-Fagetum)
15

 

Ten typ siedliska obejmuje tereny II, III i IV. Żyzne buczyny niżowe reprezentują w Polsce 

stosunkowo najuboższą postać nizinnych, eutroficznych lasów bukowych związanych z wilgotnym  

i łagodnym klimatem suboceanicznym, które osiągają u nas północno-wschodnią granicę 

występowania. Swym zasięgiem obejmują niemal cały nizinny obszar naturalnego rozmieszczenia 

buka, od Pomorza na północy po niziny i wyżyny na południu.  

 
Ryc.5. Zasięg występowania żyznej buczyny niżowej w Polsce.

16
 

Omawiany typ lasu znajduje optymalne warunki w pagórkowatym krajobrazie młodoglacjalnym  

w zasięgu pomorskiego stadium zlodowacenia bałtyckiego na Pobrzeżach oraz Pojezierzu Zachodnio- 

i Wschodniopomorskim. Preferuje stanowiska położone na wzniesieniach form morenowych, z reguły 

w Środkowych partiach stoków, natomiast unika eksponowanych grzbietów, jak i den dolin, 

najniższych części stoków i płaskich równin o utrudnionym drenażu wgłębnym. 

                                                      
15

 Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, s. 48-57. 
16

 Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, s. 53. 



Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zainwestowania wsi: Bukowo (dz. nr 79, 80, 81), Dąbrówka Malborska, Waplewo Osiedle oraz zmiany mpzp fragmentu gminy Stary Targ  

w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Kalwa” dot. dz. nr 293/2 

29 
 

Podłoże stanowią najczęściej deluwialne gliny lekkie i średnie oraz piaski gliniaste, często naglinowe. 

Pod żyznymi lasami bukowymi występują na ogół gleby brunatne właściwe i wyługowane oraz gleby 

płowe właściwe, zbrunatniałe i opadowoglejowe, a także rdzawe bielicowe, brunatne bielicowane oraz 

deluwialne brunatne. Odczyn gleb jest przeważnie kwaśny, a w przypadku podłoża zasobnego  

w węglan wapnia także obojętny lub słabo zasadowy, lecz zwykle w warstwach głębiej położonych. 

Poziom wody gruntowej na glebach świeżych jest na ogół dość głęboki. 

Siedliska żyznych buczyn w większości są zgodne z typem siedliskowym lasu świeżego i ma 

najczęściej strukturę czterowarstwową. Drzewostan, przeciętnie o dużym zwarciu, jest prawie czysto 

bukowy, a inne gatunki drzew, np. grab pospolity Carpinus betulus, klony – jawor Acer 

pseudoplatanus i pospolity A. platanoides, dęby – szypułkowy Quercus robur i bezszypułkowy 

Quercus petraea, wiąz górski Ulmus glabra czy lipa drobnolistna Tilia cordata, stanowią w nim na 

ogół nieznaczną domieszkę. W ubogiej warstwie krzewów, oprócz podrostu buka i odnowienia 

gatunków domieszkowych, występuje z rzadka zwykle tylko jarząb pospolity Sorbus aucuparia. 

Warstwa zielna jest zazwyczaj dobrze rozwinięta, pokrywa od 30% do 60% powierzchni i obfituje  

w liczne gatunki bylin oraz traw, spośród których do najczęstszych należą: 

 przytulia wonna Galium odoratum,  

 gajowiec żółty Galeobdolon luteum,  

 zawilec gajowy Anemone nemorosa,  

 trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa,  

 fiołek leśny Viola reichenbachiana,  

 żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, 

 przylaszczka pospolita Hepatica nobilis  

 perłówka jednokwiatowa Melica uniflora,  

 prosownica rozpierzchła Milium effusum,  

 kostrzewa leśna Festuca altissima, 

 wiechlina gajowa Poa nemoralis.  

W najbardziej żyznych postaciach omawianego lasu występują barwnie kwitnące geofity wiosenne, 

np. kokorycz pusta Corydalis cava, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna i czosnek niedźwiedzi Allium 

ursinum. 

Warstwa mszysta z takimi gatunkami, jak: żurawiec falisty Atrichum undulatum, dzióbkowiec 

Zetterstedta Eurhynchium angustriete i płonnik strojny Polytrichum formosum odgrywa znaczącą rolę 

jedynie w ubogich postaciach zespołu.  

Podsumowując, do reprezentatywnych gatunków żyznej buczyny niżowej należą: 

 buk zwyczajny Fagus sylvatica,  

 marzanka wonna Galium odoratum,  

 perłówka jednokwiatowa Melica uniflora, 

 kostrzewa leśna Festuca altissima,  

 żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera,  

 trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa,  

 zawilec gajowy Anemone nemorosa,  

 fiołek leśny Viola reichenbachiana,  

 gajowiec żółty Galeobdolon luteum,  

 prosownica rozpierzchła Milium effusum,  

 kokorycz pusta Corydalis cava,  

 czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, 

 żurawiec falisty Atrichum undulatum,  

 dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustriete. 
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3.8.1.2. Roślinność rzeczywista 

Na terenach I-IV siedliska przyrodnicze są w większości ukształtowane przez człowieka, co 

spowodowane jest rolniczym charakterem przedmiotowego obszaru. Dominują tu roślin uprawowe, 

takie jak: rzepak, pszenica, owies, żyto, itd. Poza rolniczymi siedliskami występują tu także sady  

z drzewami i krzewami owocowymi. W analizowanym obszarze nie występują lasy, jedynie 

zadrzewienia i zakrzewienia w Bukowie o pow. 0,3 ha (wg ewidencji gryntów) oraz aleje drzew 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Na analizowanym obszarze zlokalizowano również siedliska przyrodnicze naturalne lub semi-

naturalne takie jak łąki, zadrzewienia śródpolne oraz grupy drzew i krzewów wokół zbiorników  

i cieków wodnych.  

Występujące tu siedliska przyrodnicze (naturalne oraz antropogeniczne) reprezentowane są przez 

następujące gatunki roślin: 

 grupy drzew i krzewów śródpolnych składających się z gatunków takich jak: buk zwyczajny 

Fagus sylvatica, grab pospolity Carpinus betulus, dąb szypułkowy Quercus robur, leszczyna 

Corylus avellana, klon zwyczajny Acer platanoides; 

 grupy drzew, krzewów i roślin niskich wzdłuż rowów i terenów podmokłych np. wierzby Salix 

Sp., jesiony Fraxinus Sp., leszczyna Corylus Sp., trzmielina pospolita Euonymus europaeus, 

jarzębina Sorbus Sp., podrosty dębów, buka oraz rośliny szuwarowe: tatarak zwyczajny 

Acorus calamus, kostrzewa Festuca i inne trawy; 

 drzewa owocowe w sadach np. jabłoń Malus Sp., czereśnia ptasia Prunus avium; 

 drzewa solitery występujące na polach,  przy drogach, wśród zabudowań: kasztanowiec 

zwyczajny Aesculus hippocastanum, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon jawor Acer 

pseudoplatanus; 

 jednogatunkowe aleje przydrożne, gdzie dominującym gatunkiem jest lipa drobnolistna Tilia 

cordata; 

 drzewa i krzewy przy ciągach komunikacyjnych uzupełniające jednogatunkowe aleje bądź 

tworzące zwarte grupy zieleni, np. brzozy Betula, kasztanowce Aesculus, jarząby Sorbus itd. 

 rośliny uprawne i pastewne na polach uprawnych i pastwiskach: zboża użytkowe m.in. 

pszenica, rzepak, żyto, owies, przenżyto, oraz trawy, np.: kostrzewa, mietlica, wiechlina;   

 roślinność ruderalna przy drogach, ścieżkach i na terenach niezagospodarowanych, 

 niska roślinność semi-naturalna wzdłuż cieków wodnych, 

 roślinność bagienna i wodna na terenach podmokłych i bagiennych, 

 roślinność ogródków przydomowych i zieleni komponowanej w przestrzeniach publicznych 

np. żywotniki Thuja, świerki Picea, różne odmiany brzozy Betula, lilak pospolity Syringa 

vulgaris, sumak octowiec Rhus Typina, różne odmiany berberysa Berberis, derenia Cornus, 

itd. oraz  pnącza: bluszcz pospolity Hedera helix, winobluszcz Parthenocissus. 

Południowa część terenu IV – Waplewo Osiedle należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora 

Dzierzgoń, w związku z czym obowiązują tu przepisy odrębne. Cały OChK ma walory przyrodnicze, 

krajobrazowe, kulturowe, historyczne i osadnicze. Na terenie opracowania zlokalizowano pojedyncze 

drzewa i krzewy, pochodzenia antropogenicznego. Przy południowej granicy opracowania dominuje 

krajobraz otwarty, w który wpisany został cały układ ruralistyczny zabudowań Waplewa Osiedle. 

Działalność człowieka ingeruje w przyrodę w sposób zrównoważony. Zachowanie starodrzewia oraz 

dosadzanie roślin potencjalnych na tym terenie, może wpłynąć na polepszenie połączeń ekosystemów 

w pasie chronionego krajobrazu. Jednocześnie zachowanie otwartego charakteru otoczenia Waplewo 

Osiedle wpływa na wartości kulturowe i historyczne układu ruralistycznego miejscowości. 
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Rozmieszczenie poszczególnych siedlisk przyrodniczych przedstawiono w załącznikach 1-4 do 

niniejszego opracowania.  

3.8.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania wraz z wstępną prognozą zmian 

Na obszarze opracowania występują nielicznie cenne skupiska drzew, krzewów oraz roślin niskich 

odpowiadające charakterystyce roślinności potencjalnej grądu subatlantyckiego i żyznej buczyny 

niżowej (dęby, graby, buki, leszczyna, kostrzewy, wiechliny, itd). Jest to istotne dla różnorodności 

biologicznej. Niezwykle cenne są stare drzewostany, niskie grądy na siedliskach wilgotnych, a także 

grądy zboczowe, które należą do najbogatszych gatunkowo typów lasu.  

Cennymi elementami przyrodniczymi są aleje przydrożne, śródpolne skupiska roślinne, solitery, łąki 

oraz szuwary. Elementy te mają znaczenie dla rozwoju fauny (enklawy dla zwierząt)  

i zrównoważonego funkcjonowania środowiska (np. atmosfery czy mikroklimatu). Na pofałdowanym, 

momentami wypłaszczonym terenie elementy te tworzą akcenty przyrodnicze, ściany zieleni, linearne 

podkreślenia kompozycji struktur urbanistycznych, ciągi i połączenia między korytarzami 

ekologicznymi. 

W OChK Jeziora Dzierzgoń na terenie IV najcenniejszymi elementami są wartości kulturowe, 

historyczne i osadnicze, natomiast przyrodniczo teren ten może dzięki działalności człowieka 

uzupełniać ciągłość korytarzy i połączeń ekologicznych z większymi ekosystemami np. z pobliskimi 

lasami i jeziorami.  

Siedliska przyrodnicze naturalne i semi-naturalne występujące na omawianych terenach są w dość 

dobrej kondycji zdrowotnej, o pokroju charakterystycznym dla danego gatunku. Zaobserwowano 

choroby pojedynczych egzemplarzy drzew: kasztanowce zaatakowane przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka oraz lipy z plamistością liści. W koronach drzew występuje również powszechny 

pasożyt - jemioła Viscum L. Zalecane są odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w celu wyeliminowania 

siedlisk chorobowych i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób na inne rośliny. 

Na terenach I-IV szata roślinna jest w stanie ogólnie dobrym. Jednak przy tak dużym udziale upraw 

rolnych zmniejsza się zróżnicowanie gatunkowe siedlisk. Należy chronić istniejące struktury 

przyrodnicze, a przy tworzeniu nowych należy uwzględniać gatunki roślin, zgodne siedliskowo  

z roślinnością potencjalną dla danego obszaru. 

3.9.Świat zwierząt 

3.9.1. Charakterystyka świata zwierząt 

Według Państwowego Monitoringu Środowiska (Monitoring Ptaków Polski)
17

 na terenach I-IV nie 

występują żadne cenne gatunki ptaków.  

W najbliższym otoczeniu przedmiotowych terenów dokonano jednego monitoringu ptaków, przy 

północnej granicy terenu II - Dąbrówka Malborska. Teren o powierzchni 1 km x 1 km poddano 

badaniom w latach 2010 – 2014 w ramach Monitoringu pospolitych ptaków lęgowych (MPPL), gdzie 

notowano liczebność i rozpowszechnienie danego gatunku. W wyniku tych badań stwierdzono 

występowanie gatunków ptaków takich jak: 

 bocian biały,  

                                                      
17

 Źródło: PMŚ, MPP [online, dostęp 02-03-2018], Internet: http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/. 
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 bogatka,  

 błotniak stawowy, 

 czajka, 

 dymówka, 

 dziwonia, 

 dzwoniec, 

 gąsiorek, 

 jerzyk, 

 kos, 

 kruk, 

 kukułka, 

 myszołów, 

 oknówka, 

 pierwiosnek, 

 pliszka siwa, 

 potrzos,  Ryc. 6. Mapa z obszarem  badań pospolitych ptaków lęgowych przy  

 rokitniczka,   terenie II (źródło: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/). 

 skowronek, 

 trzciniak, 

 trznadel, 

 zięba, 

 żuraw. 

Najliczniejszą grupę ptaków stanowiły skowronki (55 szt. w 2012 r.), trznadel (14 szt. w 2010 r.), 

dymówka (12 szt. w 2012 r.), oknówka (10 szt. w 2013 r.), jerzyk (10 szt. w 2012 roku). Zanotowano 

spadek różnorodności gatunkowej ptaków z 29 w 2010 r. na 16 w 2014 r. W wyniku migracji 

gatunkowej na przestrzeni 4 lat badań ilość gatunków pojawiających się na badanym terenie wahała 

się w granicach 16- 30 gatunków rocznie. 

Na terenach I-IV nie prowadzono żadnych badań dotyczących występowania dzikich zwierząt.  

Z krótkiej obserwacji wynika, że w tym rejonie występują pospolite zwierzęta polne (t.j. mysz, lis) 

oraz zwierzęta hodowlane (krowy, gęsi, kury).    

3.9.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania i wstępna prognoza zmian 

Na terenach I-IV nie były prowadzone żadne badania dotyczące występowania cennych gatunków 

fauny. Gatunki na terenach ościennych i te zaobserwowane podczas wizji lokalnych świadczą  

o obecności pospolitych gatunków zwierząt, występujących najczęściej na otwartych przestrzeniach, 

jakie dominują na analizowanym obszarze. Należy unikać usuwania stanowisk lęgowych ptaków oraz 

niszczenia enklaw dla zwierząt. Świat zwierząt powiązany jest ściśle z siedliskami przyrodniczymi, 

dlatego należy dbać o zachowanie równowagi między potrzebami człowieka a potrzebami środowiska.  

 

N 
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH i KULTUROWYCH 

OBJĘTYCH OCHRONĄ Z DIAGNOZĄ STANU I FUNKCJONOWANIA ORAZ 

WSTĘPNĄ PROGNOZĄ ZMIAN 

4.1. Charakterystyka obiektów przyrodniczych i kulturowych objętych ochroną  

4.1.1. Obszary objęte ochroną 

Na analizowanym obszarze występuje jedna forma ochrony przyrody Obszar Chronionego Krajobrazu 

Jeziora Dzierzgoń, która zajmuje południową część terenu IV – Waplewo Osiedle. Na tym fragmencie 

występują jedynie pojedyncze drzewa i krzewy, brakuje zwartych płatów o charakterystyce lasów  

mieszanych świeżych, wilgotnych czy olsów, jakie są przedmiotem ochrony OChK Jeziora Dzierzgoń. 

Obszar chroniony może wykazywać pośrednie powiązania ekologiczne (przeloty, wędrówki, 

sezonowość użytkowa terenu) z pozostałymi terenami OChK oraz z najbliższymi siedliskami 

przyrodniczymi (np. z lasami lub z śródpolnymi grupami drzew i krzewów). 

4.1.2. Pomniki przyrody 

Na terenie opracowania i w jego najbliższym otoczeniu nie występują pomniki przyrody ożywionej  

i nieożywionej.  

4.1.3. Walory krajobrazowo-kulturowe 

Na terenie opracowania występują obiekty kultury materialnej objęte ochroną prawną  

i opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym obiekty archeologiczne oraz cenne obiekty 

o walorach kulturowych, które przedstawiono poniżej [stan na dzień 03-03-2018]. 

OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE 

Tabela 1. Wykaz obiektów archeologicznych ujętych w ewidencji konserwatorskiej występujących na 

obszarze opracowania. 

L.p.
18

  Miejscowość 
Charakter obiektu – 

chronologia 

Nr arkusza 

AZP 

Nr stanowiska na 

arkuszu 
Zakres ochrony 

15 
Waplewo 

Osiedle 

osada: halsztat, 

wczesny laten 
21-49 2 

wyprzedzające 

badania 

wykopaliskowe 

47 
Dąbrówka 

Malborska 

osada: 

średniowiecze, 

XIV – XV w. 

19-48 9 

wyprzedzające 

badania 

wykopaliskowe 

                                                      
18

 Zgodnie z numeracją ze Studium… 2012. 
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ZABYTKI NIERUCHOME ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA 

POMOSKIEGO 
Tabela 2. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w rejestrze zabytków województwa pomorskiego 

znajdujących się w granicach opracowania. 

L.p. Miejscowość Obiekt 

Nr rejestru 

zabytków woj. 

pomorskiego 

Data wpisu do 

rejestru zabytków 

1.  
Dąbrówka 

Malborska 

kościół parafialny p.w. Św. 

Mikołajka i św. Walentego 
68 1957-04-11 

ZABYTKI NIERUCHOME UJĘTE W WYKAZIE WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Tabela 3. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących 

się w granicach opracowania. 

L.p. Miejscowość 
Nr 

policyjny 
Obiekt Chronologia 

Nr według 

wojewódzkiej 

ewidencji 

zabytków 

1. 
Dąbrówka 

Malborska 
 układ ruralistyczny XIII w. 41 

2. 
Dąbrówka 

Malborska 
5 poczta pocz. XX w. 42 

3. 
Dąbrówka 

Malborska 
6 budynek mieszkalny  pocz. XX w. 43 

4. 
Dąbrówka 

Malborska 
21 budynek mieszkalny pocz. XX w. 44 

5. 
Dąbrówka 

Malborska 
21 budynek gospodarczy pocz. XX w. 45 

6. 
Dąbrówka 

Malborska 
24 budynek mieszkalny k. XIX w. 46 

7. 
Dąbrówka 

Malborska 
24 budynek gospodarczy pocz. XX w. 47 

8. 
Dąbrówka 

Malborska 
25 budynek mieszkalny 1913 r. 48 

9. 
Dąbrówka 

Malborska 
25 budynek gospodarczy 1913 r. 49 

10. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 budynek mieszkalny pocz. XX w. 52 

11. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 budynek gospodarczy pocz. XX w. 53 

12. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 

kościół p.w. Św. 

Mikołaja i św. 

Walentego 

1803 r. 54 

13. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 ogrodzenie 1803 r. 55 

14. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 

cmentarz 

przykościelny 
pocz. XIX w. 56 
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protestancki, brama 

cmentarna 

15. 
Dąbrówka 

Malborska 
32 dzwonnica pocz. XX w. 57 

16. 
Dąbrówka 

Malborska 
33 budynek mieszkalny k. XIX w. 58 

17. 
Dąbrówka 

Malborska 
33 budynek gospodarczy pocz. XX w. 59 

18. 
Dąbrówka 

Malborska 
34 budynek mieszkalny k. XIX w. 60 

19. 
Dąbrówka 

Malborska 
34 stodoła pocz. XX w. 61 

20. 
Dąbrówka 

Malborska 
35 szkoła XIX / XX w. 62 

21. 
Dąbrówka 

Malborska 
38 budynek mieszkalny k. XIX w. 63 

22. 
Dąbrówka 

Malborska 
44 budynek mieszkalny pocz. XX w. 64 

23. 
Dąbrówka 

Malborska 
58 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 65 

24. 
Dąbrówka 

Malborska 
59 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 66 

25. 
Dąbrówka 

Malborska 
 cmentarz katolicki 1910-1917 r. 73 

26. 
Dąbrówka 

Malborska 
 kapliczka (1) k. XIX w. 74 

27. 
Dąbrówka 

Malborska 
 kapliczka (2) k. XIX w. 75 

28. 
Waplewo 

Osiedle 
5 budynek mieszkalny  pocz. XX w. 393 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Tabela 4. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących 

się w granicach opracowania.  

L.p. Miejscowość 
Nr 

policyjny 
Obiekt Chronologia 

1. 
Dąbrówka 

Malborska 
8 

budynek mieszkalno-

gospodarczy 
1866 r. 

2. 
Dąbrówka 

Malborska 
9 budynek mieszkalny k. XIX w. 

3. 
Dąbrówka 

Malborska 
10 magazyn  pocz. XX w. 

4. 
Dąbrówka 

Malborska 
11 budynek mieszkalny k. XIX w. 

5. 
Dąbrówka 

Malborska 
11 budynek gospodarczy pocz. XX w. 
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6. 
Dąbrówka 

Malborska 
12 budynek mieszkalny k. XIX w. 

7. 
Dąbrówka 

Malborska 
14 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

8. 
Dąbrówka 

Malborska 
14 budynek gospodarczy pocz. XX w. 

9. 
Dąbrówka 

Malborska 
14 stodoła pocz. XX w. 

10. 
Dąbrówka 

Malborska 
15 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

11. 
Dąbrówka 

Malborska 
16 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

12. 
Dąbrówka 

Malborska 
40 budynek mieszkalny poł. XIX w. 

13. 
Dąbrówka 

Malborska 
47 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 

14. 
Dąbrówka 

Malborska 
47 budynek gospodarczy pocz. XX w. 

15. 
Dąbrówka 

Malborska 
52 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 

16. 
Dąbrówka 

Malborska 
54 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 

17. 
Dąbrówka 

Malborska 
55 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 

18. 
Dąbrówka 

Malborska 
57 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. 

19. 
Waplewo 

Osiedle 
1 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

20. 
Waplewo 

Osiedle 
2 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

21. 
Waplewo 

Osiedle 
3 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

22. 
Waplewo 

Osiedle 
8 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

23. 
Waplewo 

Osiedle 
11 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

24. 
Waplewo 

Osiedle 
12 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

25. 
Waplewo 

Osiedle 
13 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

26. 
Waplewo 

Osiedle 
16 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

27. 
Waplewo 

Osiedle 
17 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

28. 
Waplewo 

Osiedle 
18 budynek mieszkalny pocz. XX w. 
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29. 
Waplewo 

Osiedle 
19 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

30. 
Waplewo 

Osiedle 
21 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

31. 
Waplewo 

Osiedle 
23 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

32. 
Waplewo 

Osiedle 
24 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

33. 
Waplewo 

Osiedle 
25 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

34. 
Waplewo 

Osiedle 
25 budynek gospodarczy pocz. XX w. 

35. 
Waplewo 

Osiedle 
26 budynek mieszkalny pocz. XX w. 

36. 
Waplewo 

Osiedle 
26 budynek gospodarczy (1) pocz. XX w. 

37. 
Waplewo 

Osiedle 
26 budynek gospodarczy (2) pocz. XX w. 

Ponadto na terenach I-IV występują następujące elementy kulturowe: 

 krzyż przydrożny w Bukowie,  

 boisko sportowe w Dąbrówce Malborskiej, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Malborskiej. 

Obszar opracowania znajduje się w otoczeniu pól uprawnych, łąk, pastwisk usytuowanych na 

malowniczych wzniesieniach i pofałdowaniach młodoglacjalnej rzeźby polodowcowej. Znajdują się 

tam również cieki wodne oraz małe zbiorniki wodne (podrozdz. 3.5.). 

4.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania obiektów objętych ochroną 

W obszarze opracowania znajduje się duża liczba obiektów zabytkowych wpisanych w zróżnicowaną 

rzeźbę terenu, tworząc  bardzo atrakcyjny krajobraz kulturowy. Obiekty te są w większości dobrze 

wyeksponowane i wpisane w strukturę miejscowości. Dobrze zachowany układ ruralistyczny 

Dąbrówki Malborskiej oraz Waplewa Osiedle sprzyja tworzeniu się mikroklimatu  tych miejsc. 

Dogodne połączenia rowerowe (trasa rowerowa Euro Route R-1) i szlaki turystyczne świadczą  

o wysokiej wartości dziedzictwa kulturowego w skali regionalnej oraz międzynarodowej.  

Tereny niosą za sobą bardzo duży potencjał, jednak nie jest on wystarczająco wykorzystywany. 

Brakuje tu infrastruktury turystycznej, w tym obiektów agroturystycznych. Znaczna część obiektów 

zabytkowych jest w złym stanie technicznym. Brakuje środków finansowych na konserwację  

i rewaloryzację zabytków oraz regulacji prawnych odnośnie dofinansowania prac konserwatorskich 

przy obiektach zabytkowych. Często przy zabytkach zauważa się samowolne działania budowlane, 

bez uzgodnień i pozwoleń konserwatorskich.  

4.3.Wstępna prognoza zmian dotycząca obiektów objętych ochroną 

Pogarszający się stan techniczny obiektów zabytkowych, brak świadomości społecznej o wpływie 

estetyki otoczenia na życie, zbyt niskie nakłady z budżetu gminy na odnowę obszarów i obiektów 
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zabytkowych, brak wspólnej polityki architektonicznej dla całego obszaru gminy Stary Targ 

negatywnie wpływają na stan i funkcjonowanie tak atrakcyjnego i cennego krajobrazu kulturowego.  

Odpowiednie działania planistyczne i projektowe mogą przyczynić się do podniesienia jakości  

i estetyki terenów opracowania oraz całej gminy. Tworzenie nowych inwestycji w porozumieniu  

z konserwatorem i władzami gminy pozwoli na realizowanie potrzeb mieszkańców i turystów  

w sposób zrównoważony, uwzględniający dobro kulturowe, społeczne na poziomie lokalnym oraz 

ponadlokalnym. Przykładem zmian mogą być:  

 pozyskiwanie dofinansowań na ochronę i rewaloryzację obiektów zabytkowych,  

 tworzenie programów i szkoleń edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną  

o znaczeniu dziedzictwa kulturowego, 

 kontrolowany rozwój układów ruralistycznych,  

 utworzenie katalogowych projektów budynków mieszkalnych i gospodarczych nawiązujących 

do tradycji regionalnej,  

 tworzenie parków archeologicznych, itd. 
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5. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

5.1. Zagrożenia dotyczące powierzchni ziemi i gleb 

Przejawami przekształceń litosfery na terenie opracowania są: 

 erozyjna działalność wód opadowych, 

 erozja wodna gruntów na skarpach i stokach o dużym nachyleniu (występuje głównie w strefie 

zboczy dolinnych oraz w strefie stokowej wysoczyzny i w strefie pagórków morenowych), 

 duże wysokości względne i nachylenia zboczy dolin stwarzają zagrożenie morfodynamiczne, 

zwłaszcza przy niewłaściwych lokalizacjach obiektów, braku roślinności i sztucznych 

podcięciach – jest to zagrożenie lokalne, 

 osuwanie się mas ziemnych niezadrzewionych fragmentów skarp (dotyczy szczególnie skarpy 

o dużym nachyleniu w Dąbrówce Malborskiej – zał. nr 2), 

 ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu 

lub śniegu, 

 erozja uprawowa gleb jako efekt niewłaściwej agrotechniki, 

 pozostałości z  nasypów budowlanych związanych z prowadzeniem działań inwestycyjnych na 

pobliskich terenach, 

 techniczna zabudowa powierzchni ziemi, 

 lokalne zanieczyszczenia, głównie w strefie obniżeń a także na terenach zadrzewionych, 

 odkrywkowa eksploatacja surowców, 

 wypalanie traw i ściernisk (zagrożenie biologicznej funkcji powierzchni ziemi), 

 zasolenie gleb wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (droga wojewódzka, drogi 

powiatowe i gminne), 

 składowanie nawozów organicznych (obornik, gnojowica). 

5.2. Zagrożenia dotyczące wód i atmosfery 

Na terenie opracowania występują wody powierzchniowe w postaci rowów, kanałów oraz zbiorników 

wodnych. Głównym zagrożeniem dla tych wód są zanieczyszczenia powstające w wyniku 

prowadzenia działalności rolniczej (nawozy sztuczne, obornik, gnojowica i środki ochrony roślin),  

a także zrzuty ścieków z przydomowych oczyszczalni, zrzuty ścieków gospodarczych z zakładów 

przemysłowych i zrzuty śmieci do wód przy wysokiej wrażliwości ekosystemów wodnych. Ponadto 

źródłem zanieczyszczeń wód na terenie całej gminy są:  

 spływy powierzchniowe z obszarów o dużej koncentracji zabudowy – ścieki bytowe  

i gospodarcze,  

 przecieki z kanalizacji, 

 komunikacja samochodowa (spływy zanieczyszczonych wód opadowych), 

 środki zimowego utrzymania dróg (sól),  

 punkty dystrybucji paliw płynnych,  

 dzikie wysypiska śmieci.  

Zrzuty nieoczyszczonych ścieków do rowów, stawów oraz bezpośrednio do ziemi stanowią 

szczególne zagrożenie dla wód gruntowych zarówno pod względem bakteriologicznym jak  

i chemicznym. Wysoki stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych związkami biogennymi jest 

przyczyną szybkiego ich zarastania (dotyczy to w szczególności wód stojących lub  

o niewielkim przepływie). Tereny rolne graniczące ze strefami wodnymi należy zagospodarować  

w taki sposób, aby zahamować dopływ rolniczych zanieczyszczeń powierzchniowych do wód (strefy 

ekotonowe). 
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Teren opracowania znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Dla celów 

użytkowych wody pobierane są z głębinowych ujęć wody i wodociągów.  

Zagrożenia zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się głównie z emisją zanieczyszczeń pyłowych  

i gazowych, pochodzących ze źródeł zarówno punktowych (np.: kominy w obiektach przemysłowych, 

usługowych, mieszkalnych – tzw. niska emisja), jak i rozproszonych (np.: zanieczyszczenia 

komunikacyjne). Zależą od stopnia koncentracji źródeł i wielkości emisji oraz warunków 

przewietrzania, a także wpływu źródeł transgranicznych.  

Niekorzystnym zjawiskiem wpływającym na jakość powietrza atmosferycznego jest również emisja 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków 

technicznych np. spawanie, lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu, wypalanie traw itp.  

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o wzrastającym znaczeniu jest komunikacja 

samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związany jest przede wszystkim z przebiegiem tras 

komunikacyjnych. Wielkość wpływu na środowisko komunikacji samochodowej w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest natężeniem ruchu pojazdów. 

Na terenach I-IV znajdują się drogi: wojewódzka nr 515, powiatowe i gminne o średnim i niskim 

natężeniu ruchu, będące źródłem hałasu oraz zanieczyszczeń atmosfery. Komunikacyjne 

zanieczyszczenia atmosfery mogą powodować niekorzystne zmiany wartości produkcyjnej gleb  

i wpływać niekorzystnie na roślinność przydrożną (drzewa, krzewy i roślinność zielną) oraz na 

zdrowie mieszkańców. To negatywne oddziaływanie spowodowane jest emisją spalin zawierających 

ok. metale ciężkie, dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył. Motoryzacyjne zanieczyszczenia 

atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, 

zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, 

upośledzenie wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki.  

Występujące tu natężenie ruchu oraz przebieg dróg wskazują na średnią i niską szkodliwość dla całego 

terenu opracowania.  

Należy dążyć do zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez ograniczenie zużycia 

energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii  

w gminie. Działania te mają służyć polepszeniu jakości powietrza w Polsce, jednocześnie są 

wymagane przez zarządzenia Komisji Europejskiej. 

5.3. Zagrożenia dotyczące chronionych form przyrody 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, 

który zajmuje południowy fragment terenu I – Waplewo Osiedle. Wśród zagrożeń dla tego terenu 

mogą występować: 

 nadmierna antropopresja, 

 usuwanie cennych drzew i krzewów, przekształcanie użytków zielonych, 

 naruszanie enklaw dla zwierząt,  

 usuwanie stanowisk lęgowych ptaków, 

 nieracjonalna gospodarka rolna: degradacja gleb, zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego, zaorywanie użytków zielonych), 

 zanieczyszczanie gleb, wód gruntowych i podziemnych , 

  niekontrolowane zmiany w krajobrazie kulturowym spowodowane nielegalnymi zmianami  

w estetyce obiektów zabytkowych , 

 przekształcanie rzeźby terenu  pracami ziemnymi związanymi z nowymi inwestycjami oraz 

nielegalnym wydobywaniem surowców mineralnych. 
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5.4. Zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt 

W całej Polsce zagrożenia dotyczące roślin i zwierząt najczęściej związane są z funkcjonowaniem  

i ingerencją człowieka w środowisko naturalne. Fragment terenu IV – Waplewo Osiedle znajduje się 

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, gdzie obowiązują przepisy ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018.0.142 t.j.). Szczegóły dotyczące OChK zawarto  

w podpkt 2.3.1.  

W każdym środowisku przyrodniczym – seminaturalnym i antropogenicznym – występują ciekawe  

i cenne gatunki flory i fauny, którym zagrażać mogą różne czynniki. Potencjalnym zagrożeniem dla 

roślin i zwierząt są
19

: 

 Czynniki antropogeniczne, między innymi: 

 Zanieczyszczenie środowiska (stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 

odprowadzanie ścieków do zbiorników wodnych, itp.), 

 Hałas i niepokojenie zwierząt w ich letnich i zimowych schronieniach, 

 Zaburzanie stosunków wodnych (sztuczne obniżanie poziomu wód gruntowych), 

 Osuszanie terenów podmokłych i bagiennych, 

 Niszczenie i zasypywanie małych zbiorników wodnych, 

 Wydobywanie żwiru, 

 Nadmierna melioracja terenów, 

 Wypalanie traw i nieużytków, 

 Usuwanie roślinności wodnej, szuwarów i zarośli śródpolnych, 

 Nadmierna wycinka drzew i krzewów, 

 Usuwanie starodrzewu i martwych (stojących i leżących) drzew, 

 Zaprzestanie lub ograniczenie użytkowania terenu, głównie rolniczego (jest to istotne dla 

gatunków zwierząt krajobrazu rolnego i związanych z wodami powierzchniowymi), 

 Zaniechanie gospodarowania lub zmiana tradycyjnych metod użytkowania (dotyczy 

szczególnie łąk i muraw), 

 Zalesianie (istotne dla gatunków krajobrazu otwartego, rolnego i związanych z zaroślami 

i nieużytkami), 

 Nadmierna intensyfikacja rolnictwa i gospodarki rybackiej (powodująca wzrost 

zanieczyszczeń chemicznych, zanik półnaturalnych ostoi przez niszczenie miedz, zarośli, 

oczek wodnych i bagiennych), 

 Intensyfikacja gospodarki leśnej, 

 Niepokojenie zwierząt w wyniku działalności gospodarczej i penetracji turystycznej, 

 Likwidacja i degradacja siedlisk roślin i zwierząt w wyniku urbanizacji i industrializacji 

(zajmowanie terenów m.in. przez zabudowę czy infrastrukturę), 

 Zamiana siedlisk naturalnych na użytki rolne, 

 Zrywanie i wykopywanie roślin ze względu na walory ozdobne lub na potrzeby zielników 

rzadkich lub cennych gatunków roślin, 

 Łowiectwo i kłusownictwo. 

 Czynniki naturalne, między innymi:  

 Zarastanie bezodpływowych zbiorników wodnych wskutek eutrofizacji, 

 Procesy biologiczne takie jak sukcesja, która prowadzi do zarastanie terenów otwartych 

lasem, 

                                                      
19

 Zagrożenia dla roślin i zwierząt, [online, dostęp: 21-11-2013], Internet: http://natura2000.org.pl. 
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 Erozja genetyczna (skutek braku dostawy nowych genów w przypadku roślin 

występujących nielicznie i na wielu stanowiskach), 

 Biologia rozmnażania, np. osłabiona siła kiełkowania, niewielka zdolność do 

rozprzestrzeniania się niektórych gatunków roślin. 

Ponadto dla zwierząt i roślin zagrożeniem są ciągi komunikacyjne oraz związana z nimi infrastruktura. 

Wybudowanie drogi w pobliżu siedlisk zwierząt naraża zwierzęta na śmierć w wyniku potrącenia 

przez samochód. Szlak komunikacyjny stanowi także barierę dźwiękową dla zwierząt,  

w konsekwencji czego zaburzona może być naturalna migracja gatunków.  

Zimowe utrzymanie dróg wymaga stosowania dużych ilości chlorku sodu i chlorku wapnia do 

posypywania zaśnieżonych dróg. Najbardziej narażone na działanie soli są drzewa rosnące wzdłuż 

dróg i ulic. Coraz częściej zauważalne jest ich obumieranie, a bezpośrednią przyczyną tego stanu jest 

solenie dróg.  

5.5. Gospodarka odpadami – w tym oczyszczalnie ścieków 

Zgodnie ze Studium… [2012] zagrożenia środowiska na terenach I-IV dotyczą głównie 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanych wadliwą gospodarką wodno-ściekową, 

dlatego wymagane są kompleksowe działania porządkujące gospodarkę ściekową. Ponadto na terenie 

III – Kalwa urządzono nielegalne wysypisko śmieci, które powinno być niezwłocznie usunięte, a teren 

poddany rekultywacji. 

Czynnikiem bezpośrednio zagrażającym jakości wód na terenach opracowania jest niedostatecznie 

rozwinięty system kanalizacji.  

W gminie Stary Targ obowiązuje segregacja selektywna surowców wtórnych z podziałem na m.in. 

szkło, plastik, makulaturę, odpady biodegradowalne, wywożone przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwo usług komunalnych. 

Obecnie gmina Stary Targ korzysta z wysypiska w miejscowości Nowa Wieś w gminie Sztum  

i Minięta w gminie Dzierzgoń.  

5.6. Klimat akustyczny 

Na terenie gminy Stary Targ nie przeprowadzono dotychczas badań  w zakresie poziomów natężenia 

dźwięku, informacje i wartości podane poniżej opierają się na danych ogólnych, dostępnych  

w opracowaniach naukowych.  

Na terenach I-IV wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu: 

 przemysłowy, w tym pochodzący od gospodarstw rolnych, 

 komunikacyjny, 

 komunalny. 

Hałas przemysłowy ma charakter lokalny, występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami 

produkcyjnymi lub gospodarstwami rolnymi . Poziom hałasu zależy od zasobu maszynowego, izolacji 

obiektów produkcyjnych i gospodarczych oraz od procesów technologicznych danego punktu 

przemysłowego lub gospodarstwa rolnego. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy 

dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe). Przyczyną 

występowania niekorzystnego oddziaływania hałasu przemysłowego są często błędne decyzje 

lokalizacyjne oraz brak stosownych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia określonej działalności 

gospodarczej.  
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Hałas komunikacyjny jest powszechnym problemem i najbardziej uciążliwy. Na ternach I-IV 

występują drogi: wojewódzka, powiatowe i gminne, a w pobliżu terenu II przebiega linia kolejowa 

relacji Warszawa – Gdańsk.. Najwyższe poziomy hałasu występują w bliskim sąsiedztwie drogi 

wojewódzkiej (wschodnia część terenu II – Dąbrówka Malborska) i linii kolejowej (zachodnia część 

terenu II), następnie na terenach przylegających do dróg powiatowych (północna część terenu IV – 

Waplewo Osiedle, wschodnia część terenu I – Bukowo, cała miejscowość Dąbrówka Malborska, 

pośrednio teren III - Kalwa) i gminnych. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej  

i kolejowej są wysokie i wynoszą 75-90 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku w 

otoczeniu budynków mieszkalnych do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej. 

Hałas komunalny (zewnętrzny) dotyczy dźwięków związanych z obsługą terenów zabudowanych, tj. 

praca silników samochodowych, dostawy do sklepów, wywożenie śmieci, itd. oraz funkcją danego 

terenu np. głośna muzyka, krzyki ludzkie przy usługach. hałas wewnątrz budynków może wynikać  

z wadliwego funkcjonowania instalacji w budynku bądź niskiej jakości materiałów budowlanych 

wykorzystywanych w budownictwie. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji 

i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30 - 40 dB, nocą 25 - 30 dB.  

5.7. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  

Promieniowanie elektromagnetyczne generowane jest między innymi przez urządzenia prądotwórcze, 

linie przesyłowe, stacje radiowe, telewizyjne i transformatorowe. Wokół linii napowietrznych i stacji 

elektroenergetycznych występuje zarówno pole elektryczne, jak i magnetyczne.  

W zakresie opracowania występują dwa rodzaje sieci napowietrznych: niskiego (nn) i średniego (SN) 

napięcia.  

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził badania 

poziomu pól elektromagnetycznych w miejscowości Stary Targ, gdzie wielkość natężenia wynosiła 

0,27 V/m, przy wartości dopuszczalnej na poziomie 7,0 V/m. Badano poziomy pola 

elektromagnetycznego (PEM) definiowanego jako pola elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących zakres promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego. Ponadto przeprowadzono również badania w gminach 

sąsiednich, lokalizując punkty w Dzierzgoniu, Starym Dzierzgoniu  i Sztumie.   

We wszystkich  badanych punktach wielkości natężenia elektromagnetycznego nie przekraczały 

warunków określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku  

w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymywania tych poziomów – Dz. U. Nr 192, poz. 1883. 

W związku z postępem technologicznym oraz potrzebami obsługi sieci zaleca się ustalenie odległości 

od osi danej sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami operatora sieci. 

5.8. Wrażliwość środowiska na antropopresję 

Teren opracowania charakteryzuje się umiarkowaną odpornością środowiska na obciążenia 

antropogeniczne, miejscami słabszą. Decydują o tym przede wszystkim: 

 ogólnie korzystne warunki przewietrzania terenu – przewaga form falistych, czasami płaskich, 

jednocześnie przy braku wyraźnych form wklęsłych, domkniętych topograficznie, wpływa 

korzystnie na potencjał samooczyszczania w aspekcie czystości powietrza atmosferycznego; 

 poziom wód gruntowych: 
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 na terenie I, większej części terenu II, terenie III i fragmencie terenu IV wody 

gruntowe występują na głębokości 5-50 m, co daje korzystne warunki budowlane, nie 

wpływające na stan wód podziemnych, 

 natomiast na fragmencie terenu II i większej części terenu IV występuje wysoki 

poziom wód gruntowych, które mogą występować juz na poziomie 1m – na tych 

terenach należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie odprowadzanie wód do 

gruntu, kontrolowanie bytów ściekowych, kanalizacji itd.  

 lokalnie występujące większe spadki terenu (teren II – Dąbrówka Malborska) powodują, że 

omawiany teren położony jest w strefie niskiego zagrożenia erozją wodną i wietrzną; 

 stabilność morfodynamiczna – brak zagrożeń związanych z erozją i ruchami masowymi – 

tereny predysponowane do rozwoju zjawisk denudacyjnych występują jedynie czasami na 

fragmentach stokowych. 

5.9. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

Na terenach I-IV nie występują przedsięwzięcia mogące znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71). 
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6. PRZYRODNICZE PREDYSPOZYCJE DO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY 

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ OBSZARU OPRACOWANIA 

Większość obszaru objętego opracowaniem stanowią tereny użytkowane rolniczo, z niewielką ilością 

elementów wzbogacających krajobraz przyrodniczy oraz jego znaczenie w skali regionu. Niemniej, 

zaleca się zachowanie istniejących struktur przyrodniczych z możliwością przekształcenia ich na 

siedliska o większej wartości środowiskowej, np. przekształcenie nieużytków o niskiej wartości 

przyrodniczej na zieleń urządzoną czy zbiornik wodny.  

Na terenach I-IV występują także gleby objęte ochroną prawną, w stosunku do których obowiązują 

przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161). Fragment terenu IV – 

Waplewo Osiedle należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, na którym 

obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018, poz. 142 t.j.), 

na którym występują głównie fitocenozy przekształcone przez działalność człowieka. Ponadto na 

terenach I-IV występują takie elementy przyrodnicze jak:  

 aleje przydrożne, składające się ze starych drzew, 

 solitery,  

 łąki, 

 szuwary, 

 roślinność na terenach podmokłych, wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, 

 śródpolne skupiska roślinne, niosące znamiona grądu subatlantyckiego oraz żyznej buczyny 

niżowej (roślinności potencjalnej dla tego obszaru), 

które powinny pełnić funkcje przyrodnicze ze względu na wartości krajobrazowe oraz kulturowe dla 

obszaru całej gminy. 

Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska, obszary, na których występują 

te ograniczenia  oraz obszary przeznaczone wyłącznie na cele przyrodnicze zaznaczono  

w załącznikach graficznych 1-4 do opracowania. 
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7. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU FUNKCJI 

UŻYTKOWYCH  

7.1. Określenie możliwości rozwoju dla różnych rodzajów użytkowania i form 

zagospodarowania obszaru 

Podstawowymi czynnikami określającymi przydatność terenu dla rozwoju funkcji użytkowych są: 

rzeźba terenu, warunki wodno-gruntowe, w tym nośność gruntu i poziom wód gruntowych, warunki 

klimatyczne oraz potencjalne zagrożenia środowiska. 

Na potrzeby opracowania przyjęto dwie grupy form zagospodarowania terenów: przyrodniczo-

gospodarczą oraz społeczno-gospodarczą. 

Forma przyrodniczo-gospodarcza dotyczy wszystkich elementów przyrodniczych naturalnych i semi-

naturalnych (łąki, skupiska drzew i krzewów, lasy, zbiorniki i cieki wodne) oraz terenów rolnych 

(pastwiska, grunty orne, sady). Predyspozycje terenów I-IV do rozwoju tych funkcji jest korzystne.  

W badanym obszarze występują w większości grunty klasy IIIa i IIIb (lokalnie nawet kl. II), uznawane 

za gleby orne dobre na glebach brunatnych właściwych, o dobrych właściwościach fizycznych: są 

przewiewne, przepuszczalne, porowate i strukturalne. Ograniczeniami dla celów gospodarczych 

(rolnych) mogą być lokalne znaczne deniwelacje terenu (skarpa o dużym spadku w Dąbrówce 

Malborskiej), wysoki poziom pierwszej warstwy wodonośnej – nawet do 1 m głębokości lub jego 

znaczne wahania, degradacja niektórych gleb spowodowana nieracjonalną gospodarką rolną czy 

eksploatacją złóż surowców mineralnych. Na terenach o słabszych właściwościach dla rozwoju 

rolnictwa mogą powstawać siedliska przyrodnicze o wysokich walorach i wartościach 

środowiskowych.  

Forma społeczno-gospodarcza dotyczy rozwoju zabudowy (mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, 

itd.), przestrzeni publicznych, terenów komunikacji oraz innych funkcji nie pełniących roli 

przyrodniczej. W zakresie opracowania można wyróżnić dwie strefy pod względem możliwości  

i ograniczeń rozwoju tej formy zagospodarowania: 

1. strefa korzystnych warunków budowlanych 

2. oraz strefa średnio korzystnych warunków budowlanych. 

Do strefy pierwszej należą: teren I, część terenu II, teren III i fragment terenu IV. Występują tu 

korzystne warunki geotechniczne (przeważają tu gleby piaszczyste i żwirowe) pozwalające na 

bezpieczne posadowienie budowli. Dodatkowo głębokość pierwszej warstwy wodonośnej występuje 

tu na głębokości 5-50 m, poniżej strefy przemarzania gruntu (1,0 m), co eliminuje konieczność 

wprowadzania dodatkowego odwodnienia terenu. Morfologia terenów, z przewagą łagodnych 

wzniesień morenowych i terenów nizinnych nie stwarza ograniczeń i utrudnień dla realizacji funkcji 

rozwojowych.  

Do strefy drugiej należy fragment terenu II oraz większa część terenu IV. Występują tu 

średniokorzystne warunki hydrologiczne, gdzie poziom wód gruntowych może występować na 

głębokości 1,0 m (w strefie przemarzania gruntu) z lokalnie występującymi podsiąkami z wód 

podziemnych.   

Podsumowując, na terenach I-IV dominują korzystne warunki dla rozwoju  obu opisanych wyżej form 

zagospodarowania terenu: przyrodniczo-gospodarczej oraz społeczno-gospodarczej, z lokalnymi 

utrudnieniami i ograniczeniami. Miejsca, gdzie występują trudne warunki hydrogeologiczne zaleca się 

przeznaczać pod funkcje przyrodnicze np. miejsca z wysokim stanem wód gruntowych przeznaczać 

pod lasy, zadrzewienia, łąki,  mokradła czy zbiorniki wodne i rowy melioracyjne. 
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7.2.Określenie ograniczeń rozwoju dla różnych rodzajów użytkowania i form 

zagospodarowania obszaru 

Wśród ograniczeń dla użytkowania i form zagospodarowania obszaru opracowania występują: 

 ograniczenia wynikające z korzystnych warunków glebowych dla rozwoju funkcji rolniczej, 

wyłączając e zmianę użytkowania terenu na funkcję inną niż podstawowa; 

 ograniczenia wynikające z istniejących siedlisk przyrodniczych, w szczególności  

z występowania śródpolnych skupisk drzew i krzewów, łąk, mokradeł, szuwarów, zbiorników 

wodnych czy rowów melioracyjnych; 

 lokalne ograniczenia wynikające z dużych spadków terenu, szczególnie na terenie II – 

Dąbrówka Malborska; 

 lokalnie wysoki poziom wód gruntowych, słaba porowatość i przepuszczalność gruntu 

wpływające na średnio korzystne, miejscami niekorzystne warunki budowlane; 

 ograniczenia wynikające z zanieczyszczenia akustycznego wzdłuż głównych  ciągów 

komunikacyjnych, tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 515 czy dróg powiatowych i gminnych  

o dużym natężeniu ruchu. 
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8. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Uwarunkowania ekofizjograficzne działek 79, 80, 81 w miejscowości Bukowo, 

gmina Stary  Targ 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru zainwestowania miejscowości 

Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Uwarunkowania ekofizjograficzne działki nr 293/2, obręb Kalwa, gmina Stary 

Targ 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru zainwestowania wsi Waplewo 

Osiedle, gmina Stary Targ 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1  
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 3 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 4 


