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1. Informacje o zawartości, głównych celach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007 - 2013 oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami .  

Konieczność wykonania niniejszej prognozy wynika z Ustawy z dn.27.04.2001r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627; z późniejszymi zmianami). 
Artykuł 41 ust.1 tej ustawy nakłada obowiązek wykonania prognozy oddziaływania na 
środowisko między innymi do programów opracowywanych przez organy administracji, 
ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Prognoza niniejsza została opracowana na podstawie tego przepisu.  

Sporządzając niniejszy elaborat prognozy kierowano się koniecznością takiego jego 
opracowania, aby jego zakres i stopień szczegółowości odpowiadał zakresowi uzgodnionemu 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo nr ŚR.I.0713-118/06 z dnia 28.03.2006 
r., sygnowane przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego) oraz zakresowi uzgodnionemu 
przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (pismo nr ZNS-430-
29B/2006 z dnia 28.03.2006 r.).  

Analizowany dokument „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007 – 2013” jest projektem, przyjętym przez Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w 20 czerwca 2006 roku.  

Projekt przedstawia diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, która zawiera 
uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, ludnościowe, ekonomiczne, sytuację społeczną, 
infrastrukturę komunikacyjną, obszary wiejskie i rolnictwo, a kończy się analizą SWOT 
diagnozującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.  
W Projekcie omawia się udzieloną dotychczas pomoc zagraniczną i krajową dla regionu.  
Następnie Dokument zawiera główne cele i priorytety obowiązującej Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.  

W dalszej kolejności przedstawione są cele „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”, w relacji do Narodowej Strategii Spójności i 
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. Główny cel programu określa się następująco: 
„Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych”. Określa 
się także 3 cele szczegółowe:  
- wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług w osiach priorytetowych 
„Przedsiębiorczość i Turystyka”,  
- wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia w osiach priorytetowych 
„Infrastruktura społeczna”, „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, 
- poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego w osiach 
priorytetowych „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, „Środowisko 
przyrodnicze” i „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. 
Następnie Projekt zawiera informacje o osiach priorytetowych i działaniach, wskaźniki 
monitoringu realizacji, plan finansowy oraz system zarządzania i wdrażania programu. Jedną 
z osi priorytetowych (celów operacyjnych) jest „Wzmocnienie pozycji województwa w 
europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu 
środowiska i zapobieganie jego degradacji”. 

„Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” tworzony jest 
w oparciu o Narodową Strategię Spójności, wyrażoną obecnie przez „Narodowe Strategiczne 
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Ramy Odniesienia 2007-2013” (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – 
wstępny projekt zaakceptowany w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów.  

NSRO ustala konieczność wykonania regionalnych programów operacyjnych (RPO) i 
określa jakie dziedziny mogą zostać objęte wsparciem w ramach tych RPO. Wsparciem tym 
mogą zostać objęte między innymi:  

- Środowisko,  
- Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych, 
- Inwestycje w kulturę,  
- Inwestycje w ochronę zdrowia i infrastrukturę społeczną;       
a, także:  
- Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,  
- Społeczeństwo informacyjne,  
- Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur 

świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, 
- Inwestycje w transport,  
- Inwestycje energetyczne, 
- Inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe),  
opcjonalnie:  
- Wsparcia obszarów problemowych wybranych miast,  
- Współpraca międzyregionalna.  

W działania wspierane w analizowanym projekcie RPO generalnie wpisują się zadania 
Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 
2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013 oraz Mastreplanu Wielkich Jezior Mazurskich.  

2. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazury 2007 – 2013”. 

 

Ranga przyrodnicza i krajobrazowa obszaru województwa.  

Region warmińsko-mazurski wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością 
i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się głównie: urozmaicona rzeźba 
terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, nie zanieczyszczone powietrze. Około połowy 
województwa stanowią obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną prawną, w tym o 
międzynarodowej randze.  

Najwyższą rangę w hierarchii koncepcji sieci ekologicznej ECONET Polska zyskały 
duże regiony pojezierzy i tereny przyległe do Zalewu Wiślanego. Zostały one zaliczone do 
tzw. obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym. Są to obszary stosunkowo 
najmniej przekształcone pod względem przyrodniczym. Sieć ekologiczna ECONET PL, 
mimo że nie posiada umocowania prawnego, wydaje się być na dzisiaj najpełniejszym 
obrazem relacji przyrodniczo – funkcjonalnych środowiska.  

Znaczne obszary województwa o dużej wartości przyrodniczej wpisane zostały w 
europejską sieć ekologiczną Natura 2000, obejmującą szczególnie cenne ostoje gatunków i 
siedlisk. W 2004r. ustanowiono 12 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Zajmują one prawie 
1/5 powierzchni województwa. Projektuje się jeszcze utworzenie specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk. Istnieją także propozycje zgłoszone do KE przez organizacje pozarządowe, 
z tzw. „Shadow List”. 
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Obszar województwa warmińsko – mazurskiego cechuje się krajobrazem 
charakterystycznym dla terenów młodoglacjalnych - urozmaiconą rzeźbą terenu i dużą 
różnorodnością form morfologicznych. Cechami tymi (w tym występowaniem dużej ilości 
jezior) charakteryzuje się głównie szeroki równoleżnikowy pas środkowy województwa. 
Szczególnie dynamiczną rzeźbą terenu wyróżniają się: Wzgórza Dylewskie, Wzgórza Szeskie 
oraz Wzniesienia Elbląskie i Górowskie.  

Wysoką rangę walorów krajobrazowych województwa potwierdza mapa waloryzacji 
estetycznej krajobrazów Polski. W skali 6-ciostopniowej większość obszarów województwa 
została zaliczona do stopnia 4-tego (walory wysokie). Obejmują one głównie strefę 
pojezierną. Region Wielkich Jezior Mazurskich i Wysoczyzna Elbląska zakwalifikowane 
zostały do stopnia 5-tego (walory bardzo wysokie). 
 

Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.  

Stan powietrza atmosferycznego na obszarze województwa jest zadawalający. Stężenia 
średnie roczne badanych zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku. Średnie 
wartości głównych zanieczyszczeń powietrza wykazują tendencję malejącą. Odnosi się to do 
okresu obecnego wieku, jak i lat dziewięćdziesiątych wieku ubiegłego, a dotyczy zwłaszcza 
stężenia SO2 i pyłu, w mniejszym stopniu zawartości NO2 . W sezonie grzewczym obserwuje 
się zwiększone stężenia SO2 i pyłu. W niektórych miastach przekraczane są wartości stężeń 
24-godzinnych pyłu zawieszonego.  

Także depozycja zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych do podłoża, analizowana 
dla lat 1999-2002 jest niższa niż średnia dla obszaru Polski. Chociaż wykazuje ona tendencje 
malejące w wielu składnikach, to ocenia się, że nadal jest obciążona znaczną ilością 
kwasotwórczych związków siarki i azotu oraz związków biogennych i metali ciężkich.  

Region Warmia i Mazury jest jednym z regionów o najczystszym powietrzu w Polsce. 
Na Warmii i Mazurach notuje się  najmniejszą emisję pyłów i gazów w przeliczeniu na 1 
km2. W 2004r. emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla powietrza wynosiła na 1 km2: 0,1 ton zanieczyszczeń pyłowych i 0,4 ton 
zanieczyszczeń gazowych (bez CO2). Między rokiem 2000 a 2004 nastąpiło znaczne 
zmniejszenie emisji gazów z tych źródeł (Ochrona Środowiska w woj. warm.-maz. w latach 
2000-2003, Olsztyn 2004). Nieduża emisja zanieczyszczeń jest głównie wynikiem 
stosunkowo słabego uprzemysłowienia regionu. 

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego do najbardziej uciążliwych źródeł 
hałasu należy ruch drogowy, którego źródłem jest wzrastający ruch samochodowy. 
Wykonywane badania natężenia hałasu przy głównych drogach krajowych oraz w większych 
miastach wykazują w zdecydowanej większości przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu, a często także jego wartości progowych. Hałas emitowany przez zakłady produkcyjne 
i usługowe ma charakter lokalny i stanowi uciążliwość dla niewielkiego procentu ludności, 
nie mniej jednak zauważa się wzrost osób zagrożonych hałasem związanym ze środowiskiem 
pracy. 
Tabela. Osoby zagrożone hałasem związanym ze środowiskiem pracy w województwie. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Os. zagrożone 6821 5704 6519 6703 7073 
Źródło: Urząd statystyczny, strona internetowa 
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Gleby i lasy.  

Rolnicza przydatność gleb na obszarze województwa jest bardzo zróżnicowana. 
W części południowej województwa przeważają najmniej żyzne gleby bielicoziemne, w 
części północnej – zwięzłe gleby brunatnoziemne oraz należące do najlepszych gleb kraju 
czarne ziemie kętrzyńskie, braniewskie i mady Żuław. Pojezierną, środkową część 
województwa cechuje mozaikowaty układ drobnych konturów gleb o różnej przydatności 
rolniczej, sprzyjający przyrodniczej bioróżnorodności.  

Ponad połowa przebadanej powierzchni użytków rolnych cechuje się bardzo kwaśnym 
i kwaśnym odczynem pH. W powiatach braniewskim, działdowskim, lidzbarskim, ostródzkim 
i szczycieńskim ich udział w latach 2001-2004 przekraczał ponad 65% powierzchni.  

Umiarkowaną erozją zagrożone są drobne kontury gleb, szczególnie o spadkach 
przekraczających 12 % (łącznie około 6 % obszaru województwa). Gleby województwa 
cechują się wysoką kwasowością.  

Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w 2003 r. - 5011 ha, 
plasuje województwo na 13 pozycji w kraju. Powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji stanowi 0,2% powierzchni województwa (7,1 % powierzchni takich gruntów w 
kraju).  

Grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione w granicach województwa 
warmińsko-mazurskiego według stanu na 1 styczeń 2004 rok zajmują obszar 759 667 ha, co 
stanowi 31,4 % powierzchni ogólnej województwa - przy średniej krajowej 29,6 %. Lesistość 
w województwie od 2000 do 2003 roku wzrosła o 0,30 %. W województwie warmińsko-
mazurskim około 95,2 % lasów to lasy publiczne, z tego 98 % stanowią lasy znajdujące się w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Lasy województwa 
charakteryzują się niezbyt żyznymi warunkami siedliskowymi. Dominującymi typami 
siedliskowymi są siedliska borowe, które zajmują około 53,0 % powierzchni lasów 
województwa, siedliska leśne stanowią 42,2 %, a olsy  4,8 %. Większość powierzchni 
leśnych stanowią lasy gospodarcze. W województwie warmińsko-mazurskim wyznaczono 
146,0 tys. ha. lasów ochronnych, co stanowi 20,2 % powierzchni lasów województwa. W 
kraju lasy ochronne zajmują 37,3 % powierzchni lasów. Według danych z monitoringu 
biologicznego i technicznego stan zdrowotny lasów województwa warmińsko-mazurskiego 
jest lepszy jak przeciętny w kraju. Poziom uszkodzenia lasów na obszarze województwa 
ocenia się generalnie jako ostrzegawczy. W ostatnich latach poziom zdrowotności lasów 
ulega poprawie. 
 

Środowisko wodne.  

Województwo dysponuje bogatą siecią wód powierzchniowych, na którą składają się 
liczne jeziora, oczka wodne, rzeki i kanały oraz część Zalewu Wiślanego. Wody stanowią 
5,7 % obszaru (średnia dla kraju wynosi 2,7 %). Obszarowo dominują jeziora zgrupowane w 
5 pojezierzach, z największą koncentracją w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Na 
obszarze województwa znajduje się około 1100 jezior (powyżej 1 ha), zajmujących łącznie 
około 117,3 tys. ha – 4,8 % powierzchni województwa. Zalew Wiślany jest największym 
zbiornikiem przybrzeżnym południowego Bałtyku. Wody te stanowią podstawowy walor 
przyrodniczy województwa oraz bazę turystyki i rekreacji.  

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013.  Olsztyn, VII-VIII 2006r. EKO-OPIS Olsztyn 



 7

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obszar wododziałowy na styku 
dorzeczy Wisły, Pregoły, Niemna i zlewni dopływów Zalewu Wiślanego. Sieć rzeczna 
województwa jest bogata, lecz rozdrobniona (głównie są to odcinki źródłowe i górne). Jej 
zasilanie kształtuje się nieco powyżej 6 l/s*km2. Przepływy średnie powyżej 10 m3/s osiągają 
tylko Łyna, Pisa, Drwęca, Pasłęka i Węgorapa. Przepływy rzek pojeziernych są dość stabilne, 
natomiast pozostałych – znacznie bardziej nieregularne. Północno-zachodni kraniec 
województwa stanowi obrzeże Zalewu Wiślanego. Położenie wododziałowe sprawia, że na 
obszar województwa nie dopływa żadna znacząca rzeka, przez co zarówno zasoby jak i 
jakość wód kształtowane są niemal wyłącznie w jego granicach.  

Stan czystości rzek w województwie jest niezadowalający. W żadnym z 
monitorowanych 434 przekrojów w latach 1999-2003 nie stwierdzono wód I klasy. Wody II 
klasy czystości odnotowano w 50 punktach pomiarowych, a III - w 138. Wody pozaklasowe 
stanowiły aż 56,7 % wszystkich monitorowanych punktów. O obniżonej jakości wód (III 
klasa lub pozaklasowa) decydowały przede wszystkim takie wskaźniki jak miano coli 
obrazujące stan zanieczyszczenia wód bakteriami kałowymi, fosfor ogólny, a w dalszej 
kolejności azotyny, fosforany i tlen rozpuszczony. Duży udział wód pozaklasowych w 
badanych przekrojach wynika w pewnej mierze z badania rzek przede wszystkim na 
odcinkach szczególnie zagrożonych. W niektórych przekrojach pomiarowo-kontrolnych 
badanych rzek stwierdzono poprawę jakości wody, spowodowaną przede wszystkim budową 
nowych oczyszczalni ścieków lub modernizacją starych (redukcja związków azotu i fosforu) 
oraz uregulowaniem gospodarki ściekowej na obszarach miast i wsi.  

Wśród 94 przebadanych jezior w latach 1999-2003 przeważają jeziora o wodach o 
obniżonej i niskiej jakości zaliczane do II (34 jeziora) i III (43 akweny) klasy czystości. 
Wody I klasy czystości posiadają 3 jeziora. Wodami pozaklasowymi charakteryzuje się 14 
przebadanych zbiorników.  

Zalew Wiślany charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi. Niekorzystne warunki naturalne (duża powierzchnia i niewielka 
głębokość) powodują, że wykazuje on wyjątkowo wysoką podatność na zanieczyszczenia 
pochodzące ze zlewni. 

Oszacowane ogólne zasoby dyspozycyjne wód podziemnych woj. warmińsko – 
mazurskiego wynoszą 3,1 hm3/dobę. W ujęciu regionalnym zasoby dyspozycyjne na ogół 
znacznie przekraczają ich pobór. Wyższy udział poboru wody występuje w rejonie miast 
(Giżycko, Olsztyn, Elbląg), także w zlewni Drwęcy. Tereny, gdzie brak warstw wodonośnych 
o znaczeniu gospodarczym, występują na niedużych obszarach głównie w północnej części 
województwa.  
Na obszarze województwa zalegają na ogół wody wgłębne średniej jakości, wymagające 
prostego uzdatnienia dla celów pitnych. Naturalnie dobra jakość wód gruntowych obniżona 
jest przez zanieczyszczenia antropogeniczne. W ostatnich latach jakość tych wód w części 
ujęć się poprawiła.  
Przestrzennie na obszarze województwa przeważają tereny, gdzie zagrożenie wód wgłębnych 
użytkowych poziomów wodonośnych zanieczyszczeniami z powierzchni określa się jako 
średnie i niskie.  
Wody wgłębne użytkowych poziomów wodonośnych o bardzo wysokim stopniu zagrożenia 
zanieczyszczeniami z powierzchni (pozbawione naturalnej izolacji i o czasie przenikania do 
warstwy wodonośnej krótszym niż pięć lat) grupują się głównie w południowej części 
województwa i – na mniejszych powierzchniach – w jego części środkowej.  
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Surowce mineralne.  

Kopaliny występujące na obszarze województwa w formach (złożach) mających 
obecnie znaczenie gospodarcze, zalegają głównie w przypowierzchniowej warstwie osadów 
czwartorzędowych, powstałych w epoce lodowcowej (w plejstocenie) lub po niej 
(w holocenie).  

Udokumentowana baza surowcowa liczy nieco ponad 400 złóż i rozmieszczona jest na 
terenie województwa nieregularnie. Zdecydowanie największa jest baza surowcowa kruszywa 
naturalnego (ponad 700 mln ton udokumentowanych w prawie 300 złożach). W złoża kopalin 
budowlanych bogatsza jest część środkowa i południowa województwa. Natomiast złoża 
kopalin przydatnych w lecznictwie (borowiny) występują głównie w północnej części 
województwa. Udokumentowane zasoby kopalin budowlanych (kruszywo naturalne, surowce 
ilaste, piaski kwarcowe) stanowią kilka (od 3 do 7) procent zasobów krajowych. Udział 
udokumentowanych zasobów kopalin rolniczych (torf, kreda jeziorna) sięga nawet kilkunastu 
(10-14) procent zasobów krajowych.  

W końcowych latach ubiegłego wieku i w początkowych – obecnego wieku, w 
odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin, nie nastąpiły zmiany jakościowe. Zmiany 
ilościowe – w zasobach w poszczególnych rodzajach kopalin są niewielkie, przeważnie 
kilkuprocentowe. Także ubytek zasobów z tytułu eksploatacji jest stosunkowo niewielki (w 
skali rocznej zbliżony do 1 % lub mniejszy).  

Środowisko kulturowe i zabytki.  

 Województwo warmińsko – mazurskie jest jednym z najbardziej zasobnych w dobra 
kultury regionem Polski. Znajduje się tu znaczna ilość miast historycznych (57) z dobrze 
zachowanymi układami urbanistycznymi, z których większość (52) jest wpisanych do rejestru 
zabytków. Występuje tu duże bogactwo innych kategorii zabytków począwszy od kilku 
tysięcy zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych z różnych okresów pradziejów od 
epoki kamienia, po średniowiecze, z których 269 jest wpisanych do rejestru zabytków, 
poprzez kilkanaście tysięcy nieruchomych dóbr kultury, na które składają się obiekty 
architektury i budownictwa (pałace, dwory, budynki mieszkalne miejskie i wiejskie, obiekty 
sakralne, fortyfikacje z różnych okresów) reprezentujących style architektoniczne od gotyku 
po secesję i modernizm, zabytkowa zieleń (parki i cmentarze), zabytki techniki i zabytki 
etnograficzne, z których jedynie niewielka część (5200) znajduje się w rejestrze zabytków, 
kończąc na ogromnej ilości zabytków ruchomych, z których 3540 znajduje się w rejestrze 
zabytków, a jest to również jedynie niewielka część zasobu. Stan zachowania tych obiektów 
jest zróżnicowany i uwarunkowany zarówno czynnikami obiektywnymi (upływ czasu, 
struktura i właściwości materiałów, procesy prywatyzacyjne, stan wiedzy), jak i 
subiektywnymi wynikającymi z aktualnego sposobu użytkowania,  perspektyw 
ekonomicznych, czy świadomości społeczeństwa.  
 

Tendencje zmian w środowisku.  

Zasoby środowiska przyrodniczego województwa warmińsko-mazurskiego są bogate. 
Ich jakość na tle kraju jest nadal zadawalająca.  

Następuje jednak zmiana krajobrazów, głównie na terenach o wysokich walorach 
krajobrazowych – nad jeziorami. Zmiany te polegają na zmniejszaniu stopnia naturalności 
krajobrazów i urbanizacji terenów nadjeziornych. W przewadze zmiany te powodują 
obniżenie walorów krajobrazowych i przyrodniczych tych terenów. Przewiduje się, że zmiany 
te będą nadal postępować.  
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Wartości głównych zanieczyszczeń powietrza prawdopodobnie będą ulegać dalszemu 
zmniejszeniu, aczkolwiek skala zmniejszania może mieć tendencję malejącą.  

Uciążliwy hałas komunikacyjny (zwłaszcza w miastach), może ulegać zmniejszaniu 
głównie poprzez budowę obwodnic, co przy obecnie przeznaczanych na to środkach i 
wzrastającym ruchu samochodowym nie pozwala na korzystną prognozę. 

Zwiększa się w województwie udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, co prowadzi 
do spadku ich żyzności.  

Poziom zdrowotności lasów i lesistość województwa ulega poprawie i te korzystne 
tendencje prawdopodobnie zostaną utrzymane.  

Także lokalnie stwierdzana poprawa jakości wód (głównie związana z poprawą 
gospodarki ściekowej) może zostać utrzymana, aczkolwiek skalę tego zjawiska należy uznać 
za niezadowalającą.  

Niekorzystne tendencje obserwowane są również w sferze dziedzictwa kulturowego. 
Część obiektów zabytkowych ulega procesowi degradacji w wyniku złego użytkowania, lub 
braku użytkownika (dotyczy to w szczególności zabytków nieruchomych). Obserwuje się 
proces degradacji zabytkowych centrów miast na skutek zarysowujących się procesów 
dezurbanizacyjnych, a w przypadku zabytków ruchomych ubytki w zasobie następują w 
wyniku zbyt małej siły ekonomicznej tak państwa jak i społeczności lokalnych, które nie są w 
stanie ponosić dość znacznych kosztów prac konserwatorskich. Znaczącym niekorzystnym 
czynnikiem jest również wzrastająca w ostatnich latach przestępczość przeciwko zabytkom. 

 

3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Z załączonej tabeli nr 1 potencjalnego wpływu działań Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa na środowisko przyrodnicze, warunki równoważenia rozwoju i 
zdrowie ludzi wynika, że znaczącym oddziaływaniem objęte mogą zostać prawie wszystkie 
elementy środowiska przyrodniczego oraz warunki równoważenia rozwoju. Z tabeli wynika, 
że będą to oddziaływania w większości korzystne, a w części niekorzystne.  

Natomiast analizowany program nie zawiera na ogół alokacji przestrzennej 
poszczególnych działań. Odnosi je do całego obszaru województwa (którego środowisko 
przyrodnicze zostało scharakteryzowane w rozdziale poprzednim), lub do obszarów 
problemowych (takich jak zlewnie jezior, tereny wód podziemnych bez izolacji, tereny o 
wybitnych walorach przyrodniczych), które zostały scharakteryzowane w rozdziale 
następnym.  

 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Warmia – Mazury 2007 – 2013”, w szczególności dotyczące obszarów 
chronionych.  

Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Warmia – Mazury 2007-2013” będą łagodzone i rozwiązywane głównie w 
ramach osi priorytetowej 2: Środowisko przyrodnicze, której celem jest: „Wzmocnienie 
pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub 
zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji”.  
Działania zgrupowane wokół tej osi wsparcia odnoszą się przede wszystkim do przedsięwzięć 
związanych z :  

- ochroną jakości (a także zasobów) wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
ochroną przeciwpowodziową, 
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- ochroną powierzchni ziemi, 
- ochroną powietrza – głównie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Zlewnia pojezierna.  
Ze względu na duże bogactwo wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior – cechujących 

się dużą podatnością środowiska na degradację, większość obszaru województwa należy do 
zlewni pojeziernej. Jako zlewnię pojezierną traktuje się tereny ograniczone lokalnymi 
wododziałami, z których wody powierzchniowe odpływają poprzez jeziora, a zatem wszelkie 
zmiany ilościowe i jakościowe wód płynących mają bezpośredni wpływ na zasoby i jakość 
wód jezior. Są to też tereny o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych, atrakcyjne 
turystycznie, lecz jednocześnie wymagające ochrony przed nadmierną antropopresją. Na tych 
obszarach ochrona czystości wód powierzchniowych, głównie jezior, realizowana powinna 
być poprzez zwiększanie reżimów w gospodarce ściekowej, wprowadzanie form 
gospodarowania mało uciążliwych dla środowiska, opartych na zasadach ekologicznych, 
tworzenie wokół jezior i rzek stref ochronnych zagospodarowywanych trwałą zielenią i nie 
zabudowywanych, przywracanie dopływom do jezior co najmniej II klasy czystości. 

Węzły hydrograficzne.  
Znaczne obszary województwa stanowią tereny węzłów hydrograficznych. Są to 

obszary rozległych wzniesień, na których opady kształtują zasoby wód zasilające źródłowe 
odcinki licznych cieków. W województwie są to : Garb Lubawski, Wzniesienia Górowskie, 
Wzgórza Szeskie, kulminacja Wysoczyzny Elbląskiej oraz tereny położone na północ i 
wschód od miasta Biskupiec. Obecnie na wielu z nich przeważa gospodarka rolna. Charakter 
odpływu wód z tych obszarów wpływa na nieregularność przepływu rzek oraz jakość ich 
wód. Dodatkowym zagrożeniem na tych obszarach jest zjawisko erozji gleb. Racjonalna 
gospodarka na obszarze węzłów hydrograficznych winna sprzyjać zwiększaniu retencji 
wodnej i przeciwdziałać degradacji jakości źródłowych odcinków rzek poprzez zwiększanie 
zalesień, poprawę małej retencji, porządkowanie gospodarki ściekowej.  

Obszary wód podziemnych bez izolacji.  
Szczególnej troski o czystość wód wymagają wielkoprzestrzenne obszary, na których 

wody podziemne (pierwszy użytkowy poziom wodonośny) nie mają izolacji od powierzchni 
w postaci warstw nieprzepuszczalnych (obszary wód podziemnych bez izolacji). Największe 
takie obszary znajdują się w południowej części województwa w powiatach piskim, 
szczycieńskim, nidzickim: w rejonie Szczytna – Nidzicy (w zlewniach Omulwi, Orzyca, 
Nidy), w rejonie Spychowa – Rucianego-Nidy – Pisza – Orzysza (w zlewniach Krutyni, 
Pisy), w powiecie Ostródzkim: w rejonie Ostróda – Łukta (zlewnia Drwęcy i Łukty), w 
powiecie ełckim: w rejonie Ełku (zlewnia rzeki Ełk). Na obszarach tych ewentualne 
zanieczyszczenie gleb lub wód powierzchniowych zagraża migracją zanieczyszczeń do 
użytkowych wód wgłębnych. Stopień zagrożenia zależy od rodzaju i sposobu użytkowania 
terenu, a także naturalnej izolacji warstw wodonośnych. Ochrona tych terenów polega na  
zwiększeniu reżimów w gospodarce wodno-ściekowej, ograniczeniu chemizacji rolnictwa i 
leśnictwa, unikaniu lokalizacji bezściołowych obiektów inwentarskich oraz zakładów i 
urządzeń stwarzających zagrożenie dla jakości wód podziemnych, a także zmianie ich 
użytkowania (zalesianie).  

Gospodarka ściekowa.  
W województwie zmniejsza się ilość ścieków odprowadzanych do wód i gleby. 

Tabela. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
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Ogółem w 
hm3 

83,6 69,9 68,6 67,6 67,4 

 Źródło: Ochrona Środowiska w woj. warm.-maz. w latach 2000-2003, Olsztyn 2004. 
 

Z ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczenia w 2004r. oczyszczanych było 
96,2%, przy średniej dla kraju 91%. Nie mniej jednak jest to nadal stosunkowo niski udział, 
kwalifikujący województwo na 7 pozycji w kraju. Pozytywny jest jednak fakt, że wśród 
oczyszczanych ścieków przeważa oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów i 
stanowi aż 81,2% oczyszczanych ścieków (w kraju – 34,4%) (Urząd Statystyczny, strona 
internetowa) 

Dość wysoki jest wskaźnik ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w stosunku 
do ludności ogółem. W województwie wynosi on 68,7% i plasuje je na 3 miejscu w kraju 
(59%), po województwie pomorskim i dolnośląskim. Wskaźnik ten jest wysoki w miastach 
województwa (dotyczy 98,5% ludności miast), ale niski na obszarach wiejskich, gdzie 
dotyczy tylko 23,8% ludności. 

Część miast nie posiada chłonnego odbiornika ścieków i ilość odprowadzanych 
ścieków stanowi znaczny procent jego przepływu. Z miast powiatowych dotyczy to Nidzicy 
(ilość ścieków stanowi powyżej 25 % średniego niskiego przepływu [SNQ] odbiornika), 
Kętrzyna, Elbląga, Olsztyna (po kilkanaście procent). Szczególne drastyczne przypadki 
dotyczą Giżycka i Mrągowa, gdzie ścieki odprowadzane są do jezior lub bardzo małych 
cieków uchodzących do jezior. Natomiast szczególnie korzystną sytuację pod tym względem 
mają takie miasta powiatowe jak: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, 
Pisz, Braniewo. Ilość odprowadzanych z nich ścieków nie przekracza 2 % SNQ odbiornika. 
Pewne ograniczenia wynikają z położenia części z nich nad rzekami rezerwatowymi jakimi są 
Drwęca i Pasłęka.  

 

Żuławy.  
Żuławy to mezoregion o wyraźnej odrębności przyrodniczej i gospodarczej, 

tradycyjnie uważany za spichlerz kraju. Występują tu bardzo żyzne gleby, o wskaźniku 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ok. 85 – 99 punktów (w 100 punktowej skali 
IUNG). Najstarsza część Żuław (tzw. Żuławy Wysokie), jest wzniesiona do rzędnych 2,5 – 10 
m n.p.m., pozostała zaś – położona w dużej mierze depresyjnie i zagospodarowywana 
systemem polderowym od XIII w. Na Żuławach występuje wysokie, stałe zagrożenie 
powodziowe. Były one wielokrotnie zalewane i zatapiane. Obecnie sygnalizowane jest 
zjawisko stopniowego pogarszania się warunków zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
Przeciwdziałanie zagrożeniu powodzią jest elementarnym warunkiem istnienia Żuław jako 
regionu rolniczego. Kształtowanie sprawnego systemu osłony przeciwpowodziowej na tym 
obszarze wymaga: budowy urządzeń wstrzymujących erozję wodną, poprawy zdolności 
retencyjnej, utrzymania i odnawiania urządzeń melioracyjnych, budowy i modernizacji 
systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
 

Ochrona powierzchni ziemi.  
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego są substancje 

niebezpieczne składowane głównie w obiektach przemysłowych, a także odpady gromadzone 
na wysypiskach. 
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W 2004r wytworzono około 2900 ton odpadów niebezpiecznych. Na 1 km2 województwa 
przypadało ok. 0,1 tony, przy średniej dla kraju 4,3 t/km2. Wskaźnik ten woj. warmińsko – 
mazurskie wraz z woj. podlaskim ma najniższy w kraju. Odzyskano i unieszkodliwiono w 
inny sposób niż składowanie 98,8% odpadów niebezpiecznych.  
Obserwuje się wzrost wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, co obrazuje poniższa tabela. 
Tabela. Odpady niebezpieczne w województwie warmińsko-mazurskim 

2001 2002 2003 2004 Ogółem 
wytworzonyc
h w tonach 

2419,2 2651,6 2282,4 2895,1 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warm.-maz. w 2004r., WIOŚ w Olsztynie 
Odpady, które nie zostały poddane odzyskowi ani unieszkodliwione w inny sposób niż przez 
składowanie, umieszcza się na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub w specjalnych 
kwaterach. W województwie znajduje się jedno składowisko odpadów niebezpiecznych (w 
Półwsi gm. Zalewo), dwie kwatery przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów 
(Elbląg, Iława) oraz kwatera tymczasowego gromadzenia (Braniewo). Uruchomiono również 
spalarnię odpadów medycznych (Olsztyn). 

Jednym z ważniejszych problemów ekologicznych w województwie, stwarzającym 
zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców są mogilniki. Obecnie podjęte są 
działania zmierzające do ich likwidacji. W 2004r. z 17 istniejących mogilników 
zlikwidowano 10. 

Znaczne zagrożenie stwarza gromadzenie odpadów na wysypiskach. W 2004r. na terenie 
województwa działały 74 składowiska odpadów komunalnych. Jedynie 12% działających 
składowisk posiada zabezpieczenia przed skażeniem środowiska naturalnego, a prawie 50% 
nie posiada żadnych zabezpieczeń przed skażeniem. Podstawowym sposobem 
unieszkodliwiania jest składowanie.  
W 2004r. w województwie zebrano 338,7 tys. ton odpadów komunalnych ,co stanowi 
ok.3,5% odpadów zebranych w kraju. Ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 
jednostkę powierzchni jest najniższa w kraju i stanowi odpowiednio: województwo – 24,6 
t/km2, kraj – 396,7 t/km2. 

W województwie w 2003r. tylko w ponad 30% gmin prowadzona była segregacja 
odpadów. Nie mniej jednak z roku na rok znacznie wzrasta udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie.  
Tabela  Odpady komunalne zebrane selektywnie w ciągu roku 

2000 2001 2002 2003 2004 Ogółem w 
tonach 40,4 1024,3 2921,6 4026,9 6435,7 
Źródło: Ochrona środowiska w woj. warm.-maz. w latach 2000-2003, w 2004r., US w 
Olsztynie.  

Na obszarze województwa nie są stosowane nowoczesne sposoby zagospodarowania 
odpadów, jak recykling i termiczne przekształcanie odpadów, nie ma kompostowni. 

Przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska wynikającym ze wzrastającej liczby 
odpadów jest m.in. minimalizowanie ilości ich wytwarzania, wdrażanie nowych systemów 
segregacji i wykorzystania odpadów oraz ich utylizacji. Wojewódzki plan gospodarki 
odpadami przewiduje utworzenie docelowo ok. 15 rejonów gospodarowania odpadami, które 
realizować będą całość zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów na obszarze 
powiatów. 
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Odnawialne źródła energii.  
Warunki przyrodnicze predestynują obszar województwa do rozwoju odnawialnych 

form energii poprzez wykorzystanie siły wód płynących (elektrownie wodne) oraz wiatru 
(elektrownie wiatrowe), a głównie biomasy, wykorzystywanej do celów ciepłowniczych. 
Mniejsze znaczenie może mieć energia geotermalna, energia niskotemperaturowa zawarta w 
gruntach i wodach, biogaz oraz energia słoneczna. Uprawa roślin energetycznych (w tym 
wierzby energetycznej), daje możliwość alternatywnego wykorzystania terenów rolnych. 

W województwie stopień wykorzystania energii odnawialnej jest niewielki. Jej 
podstawowymi źródłami są obecnie energia wodna i biomasa. W 2003r. w województwie 
działało 77 elektrowni wodnych, 30 ciepłowni wykorzystujących biomasę, 1 biogazownia 
komunalna na gaz wysypiskowy oraz 1 elektrownia wiatrowa. 

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2003r. wynosiła w kraju 180 
GWh, w województwie 3 GWh, co stanowiło 1,7% produkcji krajowej. 

W okresie do 2010r. udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych powinien 
wzrosnąć do co najmniej 7,5%. Osiągnięcie tego poziomu wymagać będzie działań 
promocyjnych i doradztwa związanego z wdrożeniem pozyskania energii z odnawialnych 
źródeł, uruchomienia produkcji systemu dystrybucji biopaliw oraz budowy instalacji 
umożliwiających wykorzystanie źródeł energii. 

Obszary chronione.  
Ważnym aspektem w dziedzinie ochrony środowiska jest ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.  
Około połowy powierzchni województwa objęto ochroną prawną ze względu na 

walory przyrodnicze. Są to obszary cenne przyrodniczo o znaczeniu międzynarodowym 
(w kraju udział obszarów chronionych wynosi około 1/3 jego powierzchni). Największe 
powierzchnie w województwie zajmują obszary chronionego krajobrazu (38,3 %). Parki 
krajobrazowe zajmują tylko 5,8% powierzchni województwa. Jest to mniejszy udział niż 
średnio w kraju. Natomiast udział powierzchniowy rezerwatów w województwie (1,2%) i jest 
większy niż średni w kraju.  

Na znacznych obszarach województwa (około 19,2 %) o dużej wartości przyrodniczej 
ustanowiono obszary specjalnej ochrony ptaków w ramach europejskiej sieć ekologicznej 
Natura 2000, obejmującą szczególnie cenne ostoje gatunków i siedlisk. Projektuje się 
utworzenie specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem 
Komisji Europejskiej do projektowanych obszarów Natura 2000 zalicza się także propozycje 
zgłoszone do KE przez organizacje pozarządowe, z tzw. „Shadow List”. 

Oprócz tego obszar województwa znajduje się w sieci korytarzy ekologicznych Polski, 
łączących ważne przyrodniczo obszary, w tym europejską sieć Natura 2000. Korytarze 
ekologiczne, tworząc spójny system obszarów przyrodniczych, stanowią ważne ogniwo 
łączności ekologicznej nie tylko w skali regionalnej, ale także w skali kraju i Europy. 
Umożliwiają migrację zwierząt i roślin w skali kontynentalnej oraz ochronę i odbudowę 
bioróżnorodności. Według opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”, (wykonanego przez Zakład Badania Ssaków PAN 
Białowieża, 31.I.2005r. przyjętego przez Ministerstwo Środowiska), przez południową część 
województwa przebiega jeden z głównych korytarzy Polski – Korytarz Północny – łączący 
puszcze północnej Polski. Stanowi on przedłużenie ciągłości wschodnio-europejskich 
obszarów przyrodniczych aż do zachodnich granic Polski oraz wschodnich Niemiec.  
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W dokumentach szczebla regionalnego przewidywane jest objęcie statusem 
ochronnym i podniesieniem rangi ochronnej obszarów, między innymi Puszczy Napiwodzko 
- Ramuckiej i Puszczy Boreckiej (projektowane parki krajobrazowe). Obydwa obszary są 
między innymi ważnymi ostojami ptaków o znaczeniu europejskim i włączone zostały do 
sieci Natura 2000 jako obszary specjalnej ochrony ptaków. Część Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego od lat przewidywana jest do podniesienia do rangi parku narodowego. 
Również cenne przyrodniczo tereny przygraniczne przewidywane są do utworzenia 
transgranicznych obszarów chronionych: Zalew Wiślany i obszar Suwalsko – Wisztynecki.  

Zalew Wiślany i jezioro Drużno stanowią tereny lęgowe i miejsca odpoczynku 
awifauny na trasie skandynawsko – iberyjskiego szlaku przelotu ptaków. Posiadają one rangę 
międzynarodową i zgodnie z ekspertyzą Instytutu Kształtowania Środowiska (1985) mają 
kluczowe znaczenie jako obszary wodno – błotne o największej bioróżnorodności. Są one 
wpisane lub postulowane jest ich wpisanie na listę obiektów objętych konwencją z Ramsar, 
jako ekosystemów podmokłych o międzynarodowej randze ornitologicznej.  
Na utworzoną przez UNESCO listę rezerwatów biosfery sugeruje się włączyć jezioro Oświn 
(rezerwat Siedmiu Wysp) – ważną ostoję ptasią o znaczeniu europejskim.  
Ponadto na obszarze województwa ochroną rezerwatową powinno się objąć wiele cennych 
przyrodniczo terenów.  

Atrakcyjność i wielowalorowość środowiska województwa w połączeniu ze znacznym 
popytem na zasoby przyrodnicze jest źródłem konfliktogenności. Główne konflikty to 
konflikty interesów, gdy do jednego dobra pretenduje wielu użytkowników. Przykładem 
może tu być Zalew Wiślany (żeglarze, rybacy, transportowcy, ekolodzy i inni).  

Utrudnieniem dla optymalizacji zarządzania środowiskiem jest brak dostatecznego, 
naukowego rozpoznania wartości progowych tolerancji środowiska na presję na poziomie 
ekosystemów.  
 

Żadne z działań zgrupowanych wokół osi priorytetowej 2: Środowisko przyrodnicze nie 
odnosi się bezpośrednio do ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podniesienia rangi 
obszarów objętych prawną ochroną oraz włączenia nowych obszarów. 
Ponadto w osi priorytetowej 5: Turystyka zapisano działanie wspierające rozwój 
infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych, co może 
nieść skutki znacząco niekorzystne. 

 

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, 
istotne z punktu widzenia Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia – Mazury 2007 – 
2013”oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu.  

Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5). 
Konstytucja ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, 
które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i 
przyszłym pokoleniom (art. 74).  
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II Polityka Ekologiczna Państwa, przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r., określa jako 
główny cel zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury 
społecznej i zasobów przyrodniczych), przy założeniu, że strategia zrównoważonego rozwoju 
Polski pozwoli na wdrażanie takiego modelu tego rozwoju, który nie stworzy zagrożenia dla 
jakości i trwałości przyrodniczych zasobów.  
II Polityka Ekologiczna Państwa określa też, że wiodącą zasadą polityki ekologicznej naszego 
państwa jest wspomniana już, przyjęta w Konstytucji RP, zasada zrównoważonego rozwoju, 
która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Podstawowym założeniem 
zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych 
sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie 
zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno 
przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości 
funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na 
poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą 
zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z 
polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.  

Określone w tym dokumencie cele krótko i średniookresowe o charakterze ogólnym to 
istotna poprawa stanu środowiska oraz praktyczne wdrożenie przepisów i standardów 
ekologicznych Unii Europejskiej, umów i konwencji międzynarodowych, a także 
wzmocnienie instytucjonalne umożliwiające realizację strategii zrównoważonego rozwoju 
kraju. 

Cele długookresowe, wiążące się z perspektywiczną wizją zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego to między innymi: 
 doprowadzenie do ugruntowania zasad zrównoważonego rozwoju jako trwałej podstawy 

dla polityki gospodarczej i społecznej państwa, organów samorządowych, instytucji 
społecznych i obywateli; 

 pełna integracja polityki ekologicznej z politykami sektorów gospodarczych, z polityką 
przestrzenną i regionalną oraz polityką konsumencką; 

 gruntowna przebudowa modelu produkcji i konsumpcji dla poprawy efektywności 
energetycznej i surowcowej; 

 maksymalnie możliwa odbudowa zniszczeń w środowisku i stworzenie systemów 
zabezpieczających  przed ich ponownym powstaniem; 

 utrzymanie i ochrona istniejących ekosystemów (w tym naturalnych siedlisk roślin 
i zwierząt)  cennych przyrodniczo a także obszarów o dużym znaczeniu ekologicznym; 

 zachowanie obszarów o wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych jako bazy dla 
wypoczynku ludności; 

 renaturyzacja obszarów cennych przyrodniczo; 
 wzrost produkcji w rolnictwie i leśnictwie poprzez lepsze wykorzystanie biologicznego 

potencjału rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności procesów produkcji oraz metod upraw 
i hodowli.  

 

Polska jest stroną wielu konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody. 
Wśród nich między innymi:   
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- konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, przyjętej w 1971 r. w Ramsar w Iranie 
zwanej Konwencją Ramsar;  

- konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk, przyjętej w 1979 
r. w Bernie w Szwajcarii, zwanej Konwencją Berneńską;  

- konwencji wędrownych gatunków dzikich zwierząt, przyjętej w 1979 r. w Bonn, RFN, 
zwanej Konwencją Bońską;  

- konwencji o różnorodności biologicznej, przyjętej w 1992 r. w Rio de Janeiro.  
Realizując postanowienia konwencji o różnorodności biologicznej opracowana została 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 
programem działań. Została ona zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 
r. Jej celem strategicznym jest zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz 
zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji 
(wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego). Ochrona różnorodności 
biologicznej musi obejmować przyrodę całego kraju, bez względu na formę jej użytkowania 
(obszary objęte ochroną i użytkowane gospodarczo) oraz stopień jej przekształcenia lub 
zniszczenia.  

 
Główny cel zawarty w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury na lata 2007-2013 „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości 
powiązań sieciowych” nie odnosi się wprost do ochrony środowiska i zasady 
zrównoważonego rozwoju.  

Idea zachowania środowiska przyrodniczego na poziomie wysokich standardów 
wyrażona jest poprzez jeden z celów operacyjnych (jedną z osi priorytetowych): 
„Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez 
poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji”.  

Działania sformułowane w ramach tego celu związane są w większości z poprawą 
jakości środowiska wodnego. Dotyczy to głównie budowy i modernizacji sieci 
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowania szlaków wodnych w 
punkty odbioru odpadów stałych i płynnych; inwestycji wodno-kanalizacyjnych na 
istniejących i tworzonych obszarach koncentracji szeroko pojmowanej działalności 
gospodarczej; a także zalesianie gruntów w zlewniach jezior, zagrożonych erozją i na 
terenach wód podziemnych bez izolacji. To ostanie działanie powoduje poprawę jakości 
wielu elementów środowiska.  

Ponadto działania wymienione w ramach realizacji tego celu dotyczą ochrony powietrza 
poprzez inwestycje w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, 
oraz ochrony powierzchni ziemi – poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarki 
odpadami.  

Powyższe działania są realizacją głównie średniookresowych celów II Polityki 
Ekologicznej Państwa związanych z poprawą stanu środowiska.  

Natomiast w analizowanym projekcie RPO, w ramach wzrostu potencjału 
turystycznego, zapisano działanie przewidujące rozwój infrastruktury turystycznej na 
obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych. Uważa się, że działanie to może być 
sprzeczne z jednym celów długookresowych II Polityki Ekologicznej Państwa 
sformułowanym jako „utrzymanie i ochrona istniejących ekosystemów (w tym naturalnych 
siedlisk roślin i zwierząt) cennych przyrodniczo, a także o dużym znaczeniu ekologicznym”.  
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6. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (w tym na zdrowie ludzi) oraz zabytki, 
w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe. 

6.1. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (w tym na zdrowie ludzi). 

 
Analizy potencjalnego wpływu działań analizowanego projektu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na środowisko przyrodnicze i 
zdrowie ludzi dokonano za pomocą matrycy stanowiącej załącznik tabelaryczny nr 1 
niniejszej prognozy.  

Większość działań, których realizacja może otrzymać wsparcie finansowe w ramach 
RPO ma wpływ na komponenty i elementy środowiska przyrodniczego oraz warunki 
równoważenia rozwoju, a także na zdrowie ludzi.  

Realizacja tych działań znacząco korzystnie powinna wpłynąć głównie na zdrowie 
ludzi, jakość wód (powierzchniowych i podziemnych), powietrza, zasoby (poprzez 
recykling), a w ramach równoważenia rozwoju także na długość podróży i ilość podróży 
zmotoryzowanych, poziom wykorzystania energii odnawialnych, absorpcję dwutlenku węgla. 
Znacząco korzystny wpływ części działań dotyczy też jakości wizualno-estetycznej 
krajobrazu, atrakcyjności podróży pieszych i rowerowych i potencjału biotycznego terenów.   

Korzystnym znaczącym oddziaływaniem na największą ilość komponentów 
środowiska,  warunków równoważenia rozwoju i zdrowia charakteryzuje się zalesienie (10 
pozycji, w tym 5 najważniejszych bezpośrednich). Korzystne znaczące oddziaływanie na 3 
komponenty środowiska i warunki równoważenia rozwoju oraz zdrowie ludzi dotyczą takich 
działań jak  budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, 
gospodarka odpadami. Ponadto korzystne znaczące oddziaływanie na pojedyncze lub dwa 
elementy bez znaczących negatywnych oddziaływań na inne elementy dotyczą: rozbudowy i 
modernizacji infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym; rozbudowy i modernizacji 
lotniska regionalnego; rozbudowy i modernizacji transportu miejskiego; inwestycji w 
infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych; renowacja, odbudowa i 
adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego; zagospodarowanie nieczynnych linii i obiektów 
kolejowych; wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej; zabezpieczenie i dostępność 
medyczna i opiekuńcza; rewitalizacja centrów miast; rewitalizacja terenów po wojskowych i 
po przemysłowych.  

Dla części działań planowanych do realizacji w ramach RPO nie zidentyfikowano 
żadnych znaczących oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. Dotyczy to głównie działań 
z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz z osi priorytetowej 
przedsiębiorczość.  

Dwa rodzaje działań zidentyfikowano jako oddziaływujące znacząco negatywnie na 
kilka komponentów środowiska i warunków równoważenia rozwoju. Dotyczy to rozbudowy i 
modernizacji układu drogowego (głównie regionalnego, ale także i lokalnego) oraz rozwoju 
infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych.  
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Rozbudowa i modernizacja układu drogowego (w projekcie RPO definiowana jako 
dotycząca drogi kranowej nr 16, łącznie z obejściami miejscowości, dróg wojewódzkich, dróg 
powiatowych, obsługujących gospodarkę i turystykę) wpłynie bezpośrednio na zwiększenie 
zużycia kopalin budowlanych, głównie może zubożyć złoża kruszywa naturalnego. Należy 
przyjąć, że będzie to zjawisko nieuchronne i będzie spełnieniem celu w którym złoża te były 
dokumentowane. Poszerzenie dróg i zwiększenie szybkości ruchu na zmodernizowanych 
drogach będzie skutkowało zwiększeniem stopnia izolacji i fragmentacji populacji gatunków, 
zmniejszając potencjał biotyczny terenów. Przewidziane w projekcie obiekty i urządzenia dla 
wędrówek zwierząt, prawdopodobnie będą tylko częściową rekompensatą – w stopniu 
zależnym od jakości i ilości tych obiektów i urządzeń. Udrożnienie podstawowej arterii 
województwa, tj. drogi nr 16 uważa się za korzystne, ze względu możliwość skanalizowania 
na niej uciążliwego tranzytu samochodów wielkotonażowych. Negatywnym skutkiem 
ubocznym będzie zwykle także zmniejszenie atrakcyjności podróży pieszych i rowerowych 
po drogach zmodernizowanych (zwykle w części pozbawionych starych drzew przydrożnych 
i z mniejszą ilością zakrętów). Projekt programu zawiera kompensację tego zjawiska w 
postaci wspierania zagospodarowania szlaków turystycznych i nieczynnych linii kolejowych. 
Oddziaływania powyższe będą to oddziaływania stałe o charakterze bezpośrednim oraz 
chwilowe – nasilone w trakcie trwania budowy i modernizacji.  

Infrastruktura turystyczna jest dość szerokim pojęciem. W Strategii Rozwoju Społeczno 
Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 rozumiana jest także 
jako baza noclegowa. Spodziewać się można, że rozwój infrastruktury turystycznej, 
szczegółowiej nie sprecyzowanej, na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych może 
mieć znaczący negatywny wpływ na jakość tych cennych obszarów. Może obniżyć ich 
potencjał biotyczny i skuteczność ochrony konserwatorskiej a także jakość krajobrazów - 
chociażby poprzez zmniejszenie ich stopnia naturalności. (Dotyczy to obecnie na dużą skalę 
otoczenia jezior, w tym ich strefy litoralnej.) Są to także głównie oddziaływania stałe i 
bezpośrednie, w części pośrednie.  

Najbardziej atrakcyjne turystycznie tereny na obszarze województwa są jednocześnie 
obszarami o środowisku przyrodniczym szczególnie wrażliwym na działalność ludzką, 
stosunkowo łatwo ulegającym degradacji oraz cennymi przyrodniczo. Dotyczy to zwłaszcza 
jezior i Zalewu Wiślanego. W ramach osi priorytetowej 2 Turystyka, w analizowanym 
projekcie RPO zapisuje się działanie „budowa i modernizacja bazy noclegowej wszystkich 
typów”. Z tabeli 1 wynika, że działanie to może mieć wpływ negatywny na szereg 
komponentów środowiska. Wpływ ten jest obecnie niemożliwy do jednoznacznego 
zdefiniowania, gdyż zależy od wielu czynników takich jak: lokalizacja, kształtowanie 
zabudowy i zagospodarowanie terenu, skala przedsięwzięć, standardy w zakresie 
infrastruktury technicznej. Podobne niepewności dotyczą jeszcze paru innych działań 
mających na celu wzrost potencjału turystycznego, a mianowicie: „budowa lub modernizacja 
infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej oraz obiektów wystawowo-
targowych”; podstawowa infrastruktura związana z rozwojem funkcji uzdrowiskowej.  

Słusznie więc projekt zawiera zabezpieczenie przed wspieraniem w turystyce działań 
niekorzystnych dla środowiska w postaci warunku, że wszystkie formy działalności 
turystycznej i towarzyszącej turystyce muszą spełniać warunek stosowania rozwiązań 
uwzględniających wymagania ochrony środowiska, a turystyka musi być przyjazna 
środowisku przyrodniczemu.  
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W osi priorytetowej 1: Przedsiębiorczość, której celem jest wzrost potencjału 
gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur, wspierany będzie wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw, między innymi przez dotacje na inwestycje do tworzenia 
nowych miejsc pracy, wsparcie dla firm rozpoczynających działalność. Spowoduje to 
prawdopodobnie powstanie nowych zakładów produkcyjnych i rozwój już istniejących. 
Wpływ tych zjawisk na środowisko zwykle nie jest korzystny. Jednak jego skala na tym 
etapie ogólności jest trudna do przewidzenia, gdyż zależy od wielu czynników takich jak 
rodzaj przedsięwzięcia, stosowane technologie i zabezpieczenia, lokalizacja w stosunku do 
struktur przyrodniczych.  

Korzystny jest więc zawarty w projekcie zapis wyłączający ze wsparcia podmioty, 
których działalność może szkodzić środowisku, także położenie akcentu na wspieraniu takich 
usług rynkowych jak sanatoryjne, odnowy biologicznej, rehabilitacji, zdrowotnych i 
socjalnych dla ludzi starszych. Korzystne jest także objęcie wsparciem projektów małych i 
średnich przedsiębiorstw związanych z uzyskaniem standardów Wspólnoty w zakresie 
ochrony środowiska.  

Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (w 
ramach osi priorytetowej 6: środowisko przyrodnicze) mające korzystny wpływ na jakość 
powietrza, mogą mieć niekorzystny wpływ na drożność ekologiczną rzek (zapory elektrowni 
wodnych) oraz na jakość krajobrazu i awifaunę (wiatraki).  

6.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na zabytki. 

Środowisko kulturowe człowieka, a więc również regionu warmińsko-mazurskiego 
nie jest kategorią jednolitą. W jego ramach występuje duża różnorodność zabytków, które ze 
względu na ich specyfikę można podzielić na szereg grup posiadających wspólne cechy, 
odrębne dla każdej z nich tak ze względu na materię zabytkową jak i charakter funkcjonalny 
oraz przestrzenny. Kategorie te często nie są rozłączne, jednak dla potrzeb realizacji procesu 
analitycznego oraz wnioskowania syntetycznego dokonano podziału zasobu na grupy o 
wspólnych cechach, wrażliwych na podobne oddziaływania. Są to: 
- zabytki archeologiczne, najstarsze ślady działalności człowieka, w obrębie których 
wydzielono  

- obiekty o własnej formie krajobrazowej (zabytki (stanowiska archeologiczne) 
nieruchome widoczne w terenie) 
- obiekty płaskie (zabytki (stanowiska archeologiczne) znajdujące się pod 
powierzchnią gruntu nie widoczne na powierzchni) 
- archeologiczne zabytki ruchome (przedmioty i dokumentacja w większości uzyskane 
na skutek prac archeologicznych, których specyfika odróżnia je od innych zabytków 
ruchomych) 

- zabytki architektoniczne (nieruchome) w obrębie których wydzielono: 
- zabytki sakralne (obiekty wszelkiego rodzaju (kościoły, domy modlitw, kapliczki), 
służące w przeszłości lub aktualnie celom religijnym) 
- zabytki militarne (obiekty z różnych okresów historycznych służące celom 
obronnym zarówno samodzielne jak i będące częściami większych systemów 
urbanistycznych) 
- zabytki rezydencjonalne (obiekty występujące zwykle w zespołach różnych typów 
zabytków powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie będące niegdyś 
ośrodkami własności ziemskiej służące zarówno celom mieszkalnym jak i 
gospodarczym – produkcji rolnej) 
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- zabytki mieszkalne (zabytki i ich zespoły służące zamieszkaniu ludności miejskiej i 
wiejskiej) 
- zabytki użyteczności publicznej (obiekty służące zaspokajaniu potrzeb 
ogólnospołecznych jak ratusze, szkoły, poczty i t.p.) 
- zabytki techniki (obiekty związane z różnymi formami działalności gospodarczej lub 
przemysłowej oraz komunikacją) 
- zabytki etnograficzne (obiekty znajdujące się na terenach wiejskich obrazujące 
relikty najstarszych form osadnictwa wiejskiego, najczęściej drewniane) 

- zabytki urbanistyki w obrębie których wydzielono: 
- zabytki miejskie (układy i zespoły urbanistyczne miast historycznych obejmujące 
takie elementy jak rozplanowanie, podziały parcelacyjne siatki ulic i placów, zespoły 
zabudowy elementy infrastruktury technicznej) 
- zabytki wiejskie (układy i zespoły ruralistyczne (wiejskie) obejmujące 
rozplanowanie, podziały parcelacyjne, układ zabudowy siedlisk, układ drożny, 
podziały rozłogu pól) 
-zabytkowy krajobraz (obejmujący historycznie ukształtowaną fizjonomię terenu z 
sylwetami miejscowości, dominantami kulturowymi (wieże) i naturalnymi 
(wzniesienia), ścianami i wnętrzami krajobrazowymi, otwarciami widokowymi, 
nasadzeniami śródpolnymi i przydrożnymi) 

Osobno potraktowano zespoły zabytkowej zieleni, mimo iż zwykle są one komponentami 
wcześniej wymienionych form zabytkowej przestrzeni ze względu na ich szczególną 
wrażliwość na współczesne oddziaływania kulturowe. 
- zabytkowa zieleń, w obrębie której wydzielono: 

- zabytkowe parki (tereny zieleni urządzonej i komponowanej na obszarach miejskich 
i wiejskich zwykle związane obiektami architektonicznymi, a nawet urbanistycznymi, 
nie pełniące w przeszłości żadnych funkcji gospodarczych, a jedynie krajobrazowe) 
- zabytkowe aleje (obiekty związane z drogami komunikacyjnymi publicznymi lub 
niepublicznymi składające się z nasadzanych celowo drzew zaplanowanych gatunków, 
związane funkcjonalnie i krajobrazowo z drogami. Do tej grupy mogą być zaliczone 
również liniowe nasadzenia śródpolne.) 
- zabytkowe cmentarze (obiekty wybitnie kulturowe służące w przeszłości i obecnie 
chowaniu zmarłych posiadające celowe rozplanowanie, składające się z pochówków w 
różnych formach, systemu alejek i ścieżek oraz zieleni wysokiej i niskiej, poza swą 
podstawową funkcją mające również ważne znaczenie krajobrazowe). 

- zabytki ruchome, mogące być dziełami sztuki w najróżniejszych formach, przedmiotami 
rzemiosła artystycznego, ale również dawnymi przedmiotami codziennego użytku, detalami 
architektonicznymi i t.p. mających tę wspólną cechę, że mogą być przeniesione bez istotnego 
uszczerbku z miejsca w którym aktualnie się znajdują w inne miejsce. Jednak w niektórych 
przypadkach, na przykład wyposażenia świątyń, zabiegi takie nie powinny mieć miejsca, 
gdyż obiekty ruchome stanowią z obiektami nieruchomymi historycznie ukształtowaną 
nierozerwalną całość. Dotyczy to również na przykład architektury ogrodowej w parkach, czy 
wyposażenia technicznego zabytkowych obiektów przemysłowych. 
 

Regionalny program operacyjny może być analizowany pod względem oddziaływania 
na zabytki jedynie na poziomie działań i projektów, choć i w tym przypadku poziom 
uogólnienia dokumentu pozwala jedynie na wskazanie ogólnie możliwości wystąpienia 
zagrożeń lub wygenerowania skutków pozytywnych. Dla poszczególnych osi priorytetowych 
wpływ przewidywanych działań na zabytki z pewnością będzie zróżnicowany. 
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Przewidywane działania w poszczególnych osiach priorytetowych mogą powodować 
dla zabytków skutki mieszczące się w czterech grupach: 

1. brak oddziaływania – całkowita neutralność realizowanego działania dla 
wszystkich kategorii zabytków 

2. oddziaływanie pozytywne – uzyskanie wyłącznie pozytywnych skutków dla 
obiektów zabytkowych w wyniku realizacji poszczególnych działań 

3. oddziaływanie mieszane – pozytywne skutki realizacji działań dla pewnych 
kategorii zabytków przy występowaniu również negatywnych skutków dla innych 
kategorii 

4. oddziaływanie negatywne – wyłącznie negatywne skutki dla wszystkich lub 
niektórych kategorii zabytków w wyniku realizacji planowanych działań. 

 
Dokonana analiza wskazuje, że w pierwszej grupie oddziaływania, znamionującej 

brak skutków realizacji programu na zabytki znalazły się projekty: 
I oś priorytetowa Przedsiębiorczość 
Działanie 1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
Działanie 3. wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
II oś priorytetowa Turystyka 
Działanie 2. Wzrost atrakcyjności bazy sportowo rekreacyjnej 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
III oś priorytetowa Infrastruktura społeczna 
Działanie 1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Typ projektu – modernizacja i rozbudowa centrów kształcenia ustawicznego 

– wyposażanie szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyższych w nowoczesny 
sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia 

– zaplecze socjalno – bytowe dla uczniów, studentów nauczycieli i 
wykładowców zagranicznych 

Działanie 2. wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
IV oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 
Działanie 1. Humanizacja blokowisk 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
V oś priorytetowa (infrastruktura transportowa regionalna i lokalna),  
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionu,  
Typ projektu – lotnisko regionalne 
VII oś priorytetowa Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 
Działanie 2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych 
Typ projektu – dostęp do technik teleinformatycznych dla przedsiębiorstw 
Typ projektu – tworzenie i wzmacnianie sieci publicznych punktów zapewniających dostęp 
do Internetu 
Typ projektu – rozwój edukacji teleinformatycznej 
VIII oś priorytetowa Pomoc techniczna 
Działanie . wszystkie typy działań 
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Do drugiej grupy oddziaływań – wyłącznie pozytywnych – zaliczono przedsięwzięcia 
w następujących osiach priorytetowych 
I oś priorytetowa Przedsiębiorczość 
Działanie 2. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
Kategorie zabytków: wszystkie kategorie zabytków 
II oś priorytetowa Turystyka 
Działanie 1. Wzrost potencjału turystycznego 
Typ projektu – budowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i 

konferencyjnej oraz obiektów wystawowo-targowych 
 - podstawowa infrastruktura związana z rozwojem funkcji uzdrowiskowej 
 - zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych 
 - rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach 

przyrodniczych, udostępnianie zasobów przyrody dla celów poznawczych i 
turystyki kwalifikowanej 

 - zagospodarowanie nieczynnych linii i obiektów kolejowych na cele 
turystyczne 

 - inwestycje w infrastrukturę kultury, wzbogacającą ofertę turystyczną 
województwa 

 - renowacja, odbudowa i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego 
 - unowocześnianie form wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego, 

zabezpieczenia przed zagrożeniami, urządzanie terenów otaczających, 
podświetlenia 

Kategorie zabytków: wszystkie typy obiektów zabytkowych z wyjątkiem płaskich stanowisk 
archeologicznych 

Działanie 3. Promocja województwa i jego oferty turystycznej 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
Kategorie zabytków: wszystkie typy zabytków z wyjątkiem płaskich stanowisk 

archeologicznych 
III oś priorytetowa Infrastruktura społeczna 
Działanie 1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Typ projektu – Budowa rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego na 

wszystkich poziomach 
- unowocześnienie bazy szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Kategorie zabytków: zabytki nieruchome militarne, użyteczności publicznej, techniki, 
rezydencjonalne  
IV oś priorytetowa Rozwój restrukturyzacja i rewitalizacja miast 
Działanie 2. Rewitalizacja centrów miast 
Typ projektu – wszystkie projekty 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome, mieszkalne, sakralne, militarne, użyteczności 
publicznej, techniki, urbanistyczne, krajobraz, zieleń wszystkich typów 
Działanie 3. Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 
Typ projektu – wszystkie typy projektów 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, militarne, mieszkalne, użyteczności 

publicznej, techniki, urbanistyki, krajobraz, zabytkowa zieleń wszystkich 
typów. 

V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
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Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny 
Typ projektu – kolei o znaczeniu regionalnym (szeroko rozumiana infrastruktura, tabor) 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome użyteczności publicznej, techniki, wszystkie typy 
zabytków urbanistycznych, zabytkowe aleje 
Typ projektu – transport intermodalny 
Kategorie zabytków: wszystkie typy zabytków nieruchomych, miejskie zabytki 
urbanistyczne, krajobraz, zabytkowe aleje i parki 
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska przez budowę rozbudowę i 
modernizację infrastruktury ochrony środowiska 
Typ projektu – tworzenie lokalnego monitoringu jakości wód w aspekcie zanieczyszczeń 

rolniczych 
- przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami przewidziane w programie 
gospodarki odpadami województwa warmińsko-mazurskiego 

Kategorie zabytków: wszystkie kategorie zabytków 
VII oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
Typ projektu – platformy elektroniczne na poziomie regionalnym i lokalnym 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, zabytki ruchome 
VII oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych 
Typ projektu – rozwój e-administracji i promocja e-usług publicznych 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, zabytki ruchome 
 

W trzeciej grupie oddziaływań - mieszanych, zarówno pozytywnych jak i 
negatywnych – znalazły się następujące zadania z poszczególnych osi priorytetowych: 
II oś priorytetowa Turystyka 
Działanie 1. Wzrost potencjału turystycznego 
Typ projektu – budowa, rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej wszystkich typów 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome militarne, rezydencjonalne, techniki, parki 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: nieruchome zabytki etnograficzne, zabytki ruralistyczne, krajobraz 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny 
Typ projektu – rozbudowa i modernizacja drogi krajowej nr 16, dróg wojewódzkich, 
powiatowych, umożliwiających kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych, a 
także tworzenie sieci i powiązań układów obsługujących gospodarkę 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, mieszkalne, użyteczności publicznej, 
urbanistyczne miejskie, wiejskie oraz krajobrazowe 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
ruralistyczne, aleje przydrożne 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
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Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny 
Typ projektu – rozbudowa i modernizacja wewnętrznych szlaków żeglownych wodnych. 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, rezydencjonalne, militarne, użyteczności 
publicznej, techniki, etnograficzne, urbanistyczne miejskie, wiejskie oraz krajobrazowe, a 
ponadto aleje przydrożne 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
nieruchome zabytki techniki, związane z modernizowanymi zabytkowymi drogami wodnymi. 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 2. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej 
rozwojowi lokalnemu 
Typ projektu – drogi stanowiące dostęp do terenów przeznaczonych w planach 
zagospodarowania pod inwestycje 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki urbanistyczne krajobrazowe, oraz aleje 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 2. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej 
rozwojowi lokalnemu 
Typ projektu – dróg stanowiących bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących kompleksy 
turystyczne i usługowe 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: urbanistyczne miejskie, wiejskie , aleje przydrożne 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
urbanistyczne ruralistyczne, oraz krajobrazowe,  
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 2. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej 
rozwojowi lokalnemu 
Typ projektu – transport miejski 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, militarne etnograficzne, urbanistyczne 
wiejskie krajobraz, oraz parki 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
ruralistyczne, parki, aleje przydrożne, cmentarze 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny 
Typ projektu – rozbudowa i modernizacja drogi krajowej nr 16, dróg wojewódzkich, 
powiatowych, umożliwiających kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych, a 
także tworzenie sieci i powiązań układów obsługujących gospodarkę 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, mieszkalne, użyteczności publicznej, 
urbanistyczne miejskie, wiejskie oraz krajobrazowe 
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Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
ruralistyczne, aleje przydrożne 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 2. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej 
rozwojowi regionalnemu 
Typ projektu – rozbudowa lokalnej struktury przesyłu energii 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: urbanistyczne miejskie, wiejskie oraz krajobrazowe 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, krajobraz 
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i 
modernizację infrastruktury ochrony środowiska 
Typ projektu – budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w tym 
dokończenie realizacji Masterplanu dla Wielkich Jezior Mazurskich oraz zagospodarowania 
szlaków wodnych 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome sakralne, militarne, rezydencjonalne, mieszkalne, 
użyteczności publicznej, techniki, etnograficzne, urbanistyczne miejskie, wiejskie oraz 
krajobraz, parki. Aleje, cmentarze 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome. 
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 
Typ projektu – inwestycje w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki nieruchome rezydencjonalne, techniki, urbanistyczne miejskie, 
wiejskie oraz krajobraz, parki, aleje 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: krajobraz  
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem 
Typ projektu – inwestycje wodno-kanalizacyjne na istniejących i tworzonych obszarach 
koncentracji szeroko pojętego biznesu 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki urbanistyczne miejskie, wiejskie, krajobraz, parki 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 
Typ projektu – inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: zabytki archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, wszystkie 
kategorie zabytków nieruchomych i urbanistycznych, oraz zabytki ruchome 
Oddziaływanie negatywne: 
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Kategorie zabytków: zabytki archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
parki, aleje przydrożne, cmentarze 
VII oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
Typ projektu – budowa szkieletowych regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych 
Oddziaływania pozytywne 
Kategorie zabytków: wszystkie kategorie zabytków nieruchomych, urbanistycznych oraz 
zabytkowa zieleń 
Oddziaływanie negatywne: 
Kategorie zabytków: archeologiczne nieruchome płaskie, archeologiczne ruchome, 
 Pozostaje wreszcie czwarta grupa oddziaływań – oddziaływania potencjalnie 
wyłącznie negatywne w wyniku planowanych działań. Grupa ta jest mało liczna, a 
oddziaływania negatywne możliwe do neutralizacji. W grupie tej znalazły się następujące 
działania: 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny 
Typ projektu – rozbudowa i modernizacja małych portów i przystani 
Kategorie zabytków: zabytki archeologiczne nieruchome i ruchome, zabytki ruchome 
V oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
Działanie 2. Budowa rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej 
rozwojowi lokalnemu 
Typ projektu – budowa dróg na obszarach przemysłowych 
Kategorie zabytków: zabytki archeologiczne nieruchome i ruchome, krajobraz 
VI oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze 
Działanie 1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska przez budowę, rozbudowę i 
modernizację infrastruktury ochrony środowiska 
Typ projektu – zalesianie gruntów, zwłaszcza wyłączonych z użytkowania rolniczego, 
położonych w zlewniach jezior zagrożonych erozją, na terenach wód podziemnych bez 
izolacji 
Kategorie zabytków: wszystkie zabytki archeologiczne, zabytki architektury militarne, 
rezydencjonalne, techniki, zabytki ruralistyczne oraz krajobraz, zabytkowa zieleń. 
Możliwość wystąpienia ewentualnych zagrożeń jest uwarunkowana każdorazowo konkretną 
lokalizacją inwestycji i nie jest z góry przesądzona.  
 

Możliwe oddziaływania pozytywne na poszczególne kategorie zabytków to działania 
bezpośrednie służące ich zachowaniu, poprawie stanu substancji zabytkowej, 
wyeksponowaniu obiektu, oraz oddziaływania pośrednie polegające na informacji o obiekcie 
zabytkowym, ułatwieniu dotarcia do obiektu, udostępnieniu obiektu zabytkowego do 
zwiedzania. Wszystkie kategorie zabytków podlegają tym regułom jednak ze względu na 
specyfikę poszczególnych kategorii zabytków, zapewnienie odpowiednich warunków 
wymaga niekiedy odmiennych działań. W przypadku nieruchomych zabytków 
archeologicznych priorytetem jest ich zachowanie w niezmienionej strukturze, a do 
eksponowania i udostępniania nadają się jedynie zabytki archeologiczne posiadające własną 
formę krajobrazową (widoczne w terenie) i to po wykonaniu odpowiednich zabiegów 
związanych z zagospodarowaniem obiektu. Zabytki architektury i urbanistyki są stosunkowo 
łatwiejsze do wyeksponowania jednak i w tych przypadkach pojawiają się różnorodne 
problemy związane z ich udostępnieniem. Szczególnie trudne, wymagające wielu zabiegów 
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adaptacyjnych są w tym przypadku obiekty militarne i zabytki techniki. Trudne do 
udostępnienia są również obiekty mieszkalne i w tym przypadku pozostaje w zasadzie ich 
funkcjonowanie jako elementów tkanki urbanistycznej lub ruralistycznej, mimo iż , ich 
zachowanie i konserwacja powinna dotyczyć również wnętrz. Podobna sytuacja ma miejsce w 
przypadku obiektów zabytkowej zieleni. Parki będące naturalnym otoczeniem obiektów 
rezydencjonalnych czy też zabytkowe aleje eksponuję się niejako same, jednak ich 
zachowanie wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych. Podobnych zabiegów 
porządkowych i pielęgnacyjnych wymagają cmentarze.  
Specyficzną kategorią zabytków są zabytki ruchome. Wymagają one zwykle stałych 
zabiegów konserwatorskich, a ponadto ich specyfikę stanowi problem zabezpieczenia 
obiektów przed kradzieżami. Obiekty znajdujące się w zbiorach publicznych i prywatnych 
(muzea, kolekcje) wymagają zorganizowania ekspozycji i zapewnienia im warunków 
bezpieczeństwa. Zespoły obiektów stanowiących wyposażenie świątyń mają niejako w 
sposób naturalny zapewnioną ekspozycję, w tym przypadku jednak problemy zabezpieczenia 
są szczególnie trudne i wymagające kompleksowych i systemowych rozwiązań. Ponadto 
specyficzną kategorią zabytków są ruchome zabytki archeologiczne, które wymagają przede 
wszystkim zapewnienia odpowiednich warunków trwałego przechowywania.  
Pozostaje jeszcze specyfika zachowania i eksponowania wartości krajobrazowych. 
Ukształtowany historycznie krajobraz kulturowy naszego regionu, a właściwie różne 
krajobrazy są szczególnie wrażliwe na wszelkie zmiany dokonywane w makro skali. 
Krajobraz zawiera komponenty na które składają się wszystkie kategorie zabytków, ale 
również elementy współczesnego zagospodarowania terenu. Zatem wszelkie działania służące 
bezpośrednio poszczególnym kategoriom zabytków służą również krajobrazowi 
kulturowemu, jednak przemiany gospodarcze zmiany sposobu użytkowania i zainwestowania 
poszczególnych terenów mogą mieć niekorzystny wpływ na krajobraz. 

Oddziaływania negatywne, to takie, które mogą prowadzić do zniszczenia 
uszkodzenia lub przekształcenia zabytku lub jego otoczenia, na skutek których utracona 
zostaje oryginalna substancja zabytkowa lub ulega ona zatarciu, zasłonięciu, albo też ulega 
takiemu przekształceniu otoczenie zabytku, że traci on walory ekspozycyjne. Szczególnie 
niebezpieczne w tym przypadku mogą być działania w sferze rozwoju infrastruktury 
technicznej, oraz różnych form zainwestowania terenów. Dla zabytku nieruchomego 
(architektury) najbardziej niekorzystną sytuacją jest pozostawanie bez żadnej funkcji 
użytkowej. W takiej sytuacji zabytek najszybciej traci wszelkie wartości i ulega unicestwieniu 
zarówno na skutek przyczyn naturalnych (działalność sił przyrody), jak i niekontrolowanych 
działań ludzkich. Niszczące dla zabytku może być jednak również umieszczenie w nim 
niewłaściwej funkcji, nie zgodnej z charakterem obiektu. W takich przypadkach mimo 
wydatkowania niekiedy znacznych środków na poprawienie stanu obiektu w wyniku 
podjętych działań następuje pogorszenie stanu jego substancji zabytkowej. Tak więc 
kluczowym przy pracach konserwatorskich zabytków nieruchomych jawi się problem wyboru 
właściwego sposobu zagospodarowania obiektu, a dopiero w następnej kolejności problemy 
wyboru odpowiednich metod i technologii konserwacji. Dotyczy to również planowania i 
realizacji działań rewitalizacyjnych. Zatem rozpatrując możliwości wykorzystania zabytków 
dla celów związanych z rozwojem regionu (infrastruktura turystyczna, baza hotelowa, baza 
dla rozwoju szkolnictwa) należy zwrócić baczną uwagę na wybór właściwych obiektów, tak 
aby prace adaptacyjne nie prowadziły do niszczenia substancji zabytkowej lub zacierania 
zabytkowego charakteru obiektów. Przy działaniach rewitalizacyjnych należy maksymalnie 
wykorzystywać istniejące dotychczas funkcje obiektów i zmieniać sposoby 
zagospodarowania na inne niż funkcja pierwotna jedynie w przypadkach niezbędnych.  
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Z nieco innymi zagrożeniami mamy od czynienia w przypadku zabytków 
archeologicznych. Najczęściej na skutek prac ziemnych związanych z inwestycjami 
budowlanymi (zarówno kubaturowymi jak i infrastrukturalnymi) następuje zagrożenie 
całkowitym lub częściowym zniszczeniem substancji zabytkowej i wówczas konieczne jest 
wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych, w wyniku których istniejące wcześniej 
zabytkowe struktury podziemne zmieniają się w całości w różne formy dokumentacji 
naukowej oraz zespół zabytków ruchomych. Następuje w ten sposób zmiana struktury 
obiektu zabytkowego z warstw ziemnych wraz z zespołem zabytków ruchomych, na zasób 
dokumentacyjny wraz z zespołem tychże zabytków. Tak zmienione strukturalnie stanowisko 
archeologiczne nie przestaje być jednak zabytkiem i wymaga dalszych pieczołowitych 
zabiegów, polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków trwałego przechowywania 
takiego zabytku oraz dostępu dla opracowań naukowych. W związku z planowanymi na dużą 
skalę inwestycjami infrastrukturalnymi konieczne jest zapewnienie powierzchni 
magazynowych dla przybywającego materiału zabytkowego, których dotychczas na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego dotkliwie brakuje.  

Działania modernizacyjne związane z rozbudową infrastruktury mogą stanowić 
również zagrożenie dla zabytkowych zespołów i układów urbanistycznych i ruralistycznych. 
W przypadkach przedsięwzięć realizowanych w tych obszarach należy traktować 
priorytetowo zastane struktury zabytkowe i dążyć do ich konserwacji lub rekonstrukcji, tam 
gdzie nastąpiły w przeszłości niekorzystne przekształcenia zamiast dalszej modernizacji 
powodującej zacieranie pierwotnych zabytkowych układów. Tak więc planując rozbudowy 
miejscowości zabytkowych należy kontynuować historyczne sposoby kształtowania działek 
oraz dopuszczać kubatury proporcjonalne do już istniejących charakterystycznych dla danego 
terenu. Starać się nie wprowadzać nowych dominant architektonicznych i nie przesłaniać 
istniejących osi widokowych. 

Bardzo wrażliwa na działania modernizacyjne jest zabytkowa zieleń nie tylko będąca 
sama w sobie strukturą zabytkową, ale przesądzająca również o fizjonomii terenu. Jaskrawym 
przykładem są tu nasadzenia przydrożne tworzące aleje, bardzo narażone na niszczenie nie 
tylko na skutek modernizacji dróg. Również zieleń na terenach zabytkowych cmentarzy jest 
narażona na nieprzemyślane działania niszczycielskie, mimo iż w tym przypadku zwykle nie 
wiąże się to z działaniami inwestycyjnymi. 

Fizjonomia terenu, to jest krajobraz kulturowy podlega wprawdzie stałym 
przekształceniom, co jest stanem naturalnym, jednak historycznie ukształtowane niektóre 
szczególnie wyraziste i cenne jego formy powinny być chronione i nie należy dopuszczać do 
ingerencji w nie na skutek nowych form zainwestowania terenu, rozwoju niektórych 
sposobów użytkowania terenów czy inwestycji infrastrukturalnych. Powinny być chronione 
sylwety miejscowości z istniejącymi dominantami, dlatego też planując zalesienia, czy też 
rozwój ferm wiatrowych należy brać te czynniki pod uwagę. Podobnie planując obiekty 
związane z retencją wód powierzchniowych należy w pierwszej kolejności dążyć do 
odtworzenia historycznego systemu dawnych młynów wodnych i małych elektrowni. 

Tak więc niemal realizacja niemal wszystkich działań przewidzianych Regionalnym 
Programem Operacyjnym powoduje jakieś oddziaływania na zabytki. Oddziaływania te 
przedstawiono w tabeli, a są to zarówno oddziaływania pozytywne, jak i negatywne. Na 
obecnym etapie ze względu na poziom ogólności programu oddziaływania te można 
traktować jako potencjalnie możliwe i teoretyczne. Konkretne szanse lub zagrożenia można 
będzie wskazać dopiero na etapie konkretnych planów realizacyjnych. Tabela wskazuje 
jednak pewne tendencje związane ze standardowymi działaniami.  
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Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie związane są z konkretnymi działaniami 
inwestycyjnymi, których realizacja będzie miała lub może mieć bezpośredni wpływ na stan 
zachowania substancji zabytkowej poszczególnych kategorii zabytków. Zatem oddziaływanie 
bezpośrednie będą wywoływały działania zdefiniowane w piątej osi priorytetowej – 
infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.  
Mogą one powodować powstanie zagrożeń dla zabytków archeologicznych zniszczeniem 
stanowisk archeologicznych oraz brakiem możliwości właściwego przechowywania 
materiałów i dokumentacji archeologicznej po badaniach wykopaliskowych, dla zabytków 
techniki przekształceniami na skutek modernizacji, dla zabytków ruralistycznych i krajobrazu 
niekorzystnymi przekształceniami układów ruralistycznych oraz chaosem w krajobrazie, dla 
zabytkowej zieleni niszczeniem alei przydrożnych. 
Mogą powodować również skutki pozytywne w postaci zmniejszenia emisji spalin, hałasu 
oraz drgań na obszarach staromiejskich i w pobliżu zabytków, remontami i działaniami 
rewitalizacyjnymi na terenach kolejowych, poprawą dostępności krajoznawczej terenu, 
poprawą dostępności szlaków wodnych, w całości zabytkowych,  
Oddziaływania w szóstej osi priorytetowej – środowisko przyrodnicze - również mają 
podobny charakter i wiążą się z zagrożeniami dla stanowisk archeologicznych w wyniku 
budowy infrastruktury technicznej i zalesień, które mogą powodować również niekorzystne 
zmiany fizjonomii krajobrazu. Zmiany stosunków wodnych mogą stwarzać również 
niebezpieczeństwa dla zabytkowej zieleni. 
Działania w ramach tej osi mogą powodować również korzystne skutki dla zabytków w 
postaci rewitalizacji zdegradowanych elementów krajobrazu kulturowego jak stawy młyńskie, 
kubatury dawnych młynów wodnych, ponadto z pewnością zmniejszą zagrożenie 
powodziowe również dla zabytków. 
O wiele mniejsze oddziaływanie na zabytki będzie miała siódma oś priorytetowa – 
infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jednak w tym przypadku oddziaływanie to choć 
pośrednie będzie długoterminowe i pozytywne. W skutek realizacji tych działań powinny w 
sposób znaczący poprawić się możliwości informacji i promocji obiektów zabytkowych 
nawet z poziomu lokalnego, a ponadto rozwój sieci powinien dać możliwości realizacji 
skutecznego systemu zabezpieczeń obiektów zabytkowych, w szczególności sakralnych co 
również może poprawić ich dostępność, a w wyniku tego większą dostępność przy 
zwiększonym poziomie bezpieczeństwa zabytków ruchomych, zarówno zgromadzonych w 
muzeach jak i przede wszystkim w obiektach sakralnych. 
Również w pierwszej osi priorytetowej – przedsiębiorczość – w sposób pośredni możliwe jest 
uzyskanie pewnego oddziaływania na zabytki poprzez umieszczenie informacji o zabytkach 
w działaniach marketingowych.  
Stosunkowo największe pozytywne oddziaływanie zarówno bezpośrednie jak i pośrednie z 
pewnością będzie umożliwiać druga oś priorytetowa – turystyka, gdyż zabytki obok 
środowiska przyrodniczego są podstawowym komponentem krajoznawczym i powinny być 
głównym motorem rozwoju turystyki. 
Większość oddziaływań jest tu długofalowa, oraz pozytywna, a wiąże się z możliwościami 
adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji, dotyczy to w szczególności zabytków 
architektury, możliwości poprawy stanu otoczenia zabytków, poprawy kondycji zabytkowych 
obiektów kultury i muzealnych, poprawy dostępności muzeów, oraz w sferze niematerialnej 
wzrostem zainteresowania społeczności lokalnej oraz przybyszami spoza regionu 
dziedzictwem kulturowym regionu na skutek wzmożonych działań promocyjnych.  
Zagrożenia mogą dotyczyć niewłaściwego zdefiniowania programów użytkowych obiektów 
zabytkowych adaptowanych dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego.  
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Podobne jak poprzednia również trzecia oś priorytetowa – infrastruktura społeczna -  
zamierzonymi działaniami będzie oddziaływać na zabytki, w tym przypadku przede 
wszystkim architektury, przewiduje się oddziaływanie bezpośrednie i pozytywne polegające 
na poprawie stanu zabytkowych siedzib szkół i placówek medycznych na skutek prac 
remontowych. 
W szczególności czwarta oś priorytetowa – rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast – 
zapowiada bezpośrednie i pośrednie, długofalowe oddziaływanie na zabytki architektury i 
urbanistyki na terenach miast przez podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Oczywiście i w 
tym przypadku mogą wystąpić oddziaływania negatywne w postaci zagrożeń 
archeologicznych nawarstwień kulturowych terenów starych miast w wyniku prowadzonych 
działań inwestycyjnych, ale powinny być one przewidziane i rozwiązywane w programach 
rewitalizacji poszczególnych obszarów. 

 

7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia – Mazury 2007 – 2013”.  

Z dokonanej analizy wynika, że działanie opisane w projekcie RPO w osi priorytetowej 
2; Turystyka, jako „rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach 
przyrodniczych” może mieć znaczący negatywny wpływ na jakość tych cennych obszarów. 
Działanie to prawdopodobnie będzie wzmacniało już zachodzące niekorzystne zmiany, które 
dotyczą głównie zmniejszenia stopnia naturalności krajobrazów i urbanizacji terenów 
nadjeziornych. Działania takiego nie zawarto w podstawowych dokumentach przyjętych 
przez Sejmik Województwa, które wytyczają rozwój województwa takich jak; Strategia 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 
oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Z 
treści rozdziału nr 5 niniejszej prognozy wynika, że działanie to może pozostawać w 
sprzeczności z jednym z celów długookresowych II Polityki Ekologicznej Państwa.  

W związku z powyższym uważa się, że działanie to „rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych” powinno się usunąć z 
analizowanego projektu RPO. Alternatywnie sugeruje się działanie to znacznie 
zmodyfikować, wyłączając bazę noclegową i usługi gastronomiczno-handlowe oraz 
opatrując warunkiem zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych w nie 
pogorszonym stanie. Baza noclegowa i gastronomiczno-handlowa może być lokowana poza 
tymi obszarami, co nie powinno być przeszkodą do osiągnięcia zapisanego tym działaniem 
celu „udostępnianiu (tych obszarów) dla celów poznawczych i turystyki kwalifikowanej”.  

Wątpliwości dotyczące możliwego niekorzystnego oddziaływania części inwestycji w 
infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (w ramach osi 
priorytetowej 6: środowisko przyrodnicze), sugeruje się uwarunkować zapisem: „przy 
uwzględnieniu ochrony świata zwierzęcego i krajobrazu”.  

Wielkości nakładów finansowych na działania przewidywane w analizowanym 
Projekcie RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej 2: Środowisko 
przyrodnicze, oszacowano w niniejszej prognozie w porównaniu do planowanych wydatków 
przewidzianych na te cele w Programie ochrony środowiska województwa warmińsko-
mazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, oraz w 
Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Nakłady w zakresie gospodarki odpadami 
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obliczono mnożąc przewidziane w Planie gospodarki odpadami nakłady na rok 2007 (26,1 
mln zł) razy sześć lat. Przyjęte z Programu ochrony środowiska nakłady średnie roczne na te 
cele (327,2 mln zł), odniesiono do sześcioletniego okresu obowiązywania RPO. Tak 
wyliczona kwota wynosi 2.100 mln zł, tj. około 480 mln euro (po kursie 4,38 PLN / 1 EUR) i 
nie obejmuje zaopatrzenia w wodę pitną. W tej kwocie największy udział ma budowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji. Stanowi to ponad 2/3 wszystkich 
przewidywanych wydatków.  

Oszacowana wyżej kwota potrzeb jest znacznie wyższa od tej, która została 
zaproponowana w planie finansowym projektu RPO na środowisko przyrodnicze (109,84 mln 
EUR). Z powyższego wynika, że można rozważać podwyższenie nakładów 
przewidywanych w projekcie RPO na środowisko przyrodnicze.  

 

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do wyboru, w tym 
także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy. 

Jak zdiagnozowano w rozdziale 4, utrudnieniem dla optymalizacji zarządzania 
środowiskiem (szczególnie w regionie Warmii i Mazur) jest brak dostatecznego, naukowego 
rozpoznania wartości progowych tolerancji środowiska na antropopresję na poziomie 
ekosystemów.  

W rozdziale 2 niniejszej prognozy wspomniano, że region warmińsko-mazurski 
wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego, 
na które składają się głównie: urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy 
leśne, nie zanieczyszczone powietrze, tereny objęte ochroną na znacznych obszarach.  

Są to walory predestynujące Region do rozwoju rolnictwa specjalizującego się w 
produkcji żywności wysokiej jakości. Szansa ta została dostrzeżona w Strategii Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020, w której 
jednym z celów operacyjnych jest „wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w 
regionie żywności wysokiej jakości”, w tym „wspieranie promocji żywności ze znakiem 
świadczącym, że pochodzi ona z Warmii i Mazur”.     

Produkcja takiej żywności sprzyja ponadto zachowaniu wysokiej jakości 
komponentów środowiska i jego bioróżnorodności, gdyż jest to jednym podstawowych 
warunków uzyskania produktu dobrej jakości. Współgra to z zachowaniem atrakcyjności 
turystycznej obszaru województwa. Może też zmniejszyć zachodzące niekorzystne zjawiska 
monotypizacji krajobrazu na terenach rolnych, polegające na likwidacji rolniczych 
nieużytków (zadrzewień, mokradeł, oczek wodnych), czy obszarowemu obniżaniu jakości 
środowiska wodnego i glebowego. Zjawiska te są związane z rolnictwem wielkotowarowym, 
chemizacją rolnictwa. Są też ubocznymi skutkami dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.  

Wobec powyższego postuluje się, żeby - o ile to możliwe - RPO Warmia i Mazury 
zapewniał wsparcie systemu produkcji i promocji wytwarzanej w Regionie żywności 
wysokiej jakości. Sądzi się, że działanie to może mieścić się w dopuszczonym przez 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 w RPO wsparciu w „zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń przyrodniczych” oraz „wsparciu inicjatyw lokalnych w zakresie 
zatrudnienia”. Sądzi się, że żywność wysokiej jakości można traktować jako produkt 
regionalny (w regionie ekologicznie wysokiej jakości), co pozwalałoby wspierać jej 
kreowanie i promocję w ramach osi priorytetowej 1: Przedsiębiorczość.   
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Analizowany projekt RPO – jak wynika z jego treści nie odnosi się do działań 
przyrodniczych – i prawdopodobnie w związku z tym zawiera niewiele działań, które 
mogłyby oddziaływać znacząco korzystnie w tym względzie. W zasadzie jedynym takim 
działaniem jest zalesianie gruntów wymienione w ramach osi priorytetowej 6: Środowisko 
przyrodnicze.  

Zapewnienie walorów krajobrazowych jest jednym z działań zawartych w Strategii 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020. 
W ramach tego działania w Strategii zakłada się podniesienie rangi ochronnej szczególnie 
obszarów Puszczy Boreckiej oraz Napiwodzko-Ramuckiej, restytucję gatunków flory i fauny, 
renaturyzację bagien, łąk i torfowisk, zalesienia i zadrzewienia, zapewnienie warunków dla 
wędrówek zwierząt.  

Wobec powyższego proponuje się w analizowanym projekcie RPO: 
- w działaniu zalesianie gruntów (wymienionym w osi priorytetowej 6: Środowisko 

przyrodnicze) do terenów priorytetowych w tym względzie dodać : „istotne w celu 
zapewnienia warunków dla wędrówek zwierząt”;  

- w osi priorytetowej 6: Środowisko przyrodnicze rozważyć – o ile to możliwe –  
dopisanie: „działania w ramach zachowania walorów krajobrazowych, wymienione w 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do 
roku 2020”.  

Uważa się, że wsparcie powyższych działań będzie też wzbogacało cel osi 
priorytetowej 6 projektu RPO, który mówi o wzmocnieniu pozycji województwa w 
europejskich sieciach przyrodniczych.  

W celu zmniejszenia uciążliwych oddziaływań drogowych, szczególnie od dróg 
głównych (takich jak droga nr 16) sugeruje się wspierać realizację wzdłuż nich tzw. stref 
ekologicznych, tworzonych ze zwartych pasów zieleni (drzew i krzewów odpowiednich 
gatunków) kilkunastometrowej szerokości. Ograniczy to rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, 
hałasu, a także spowoduje chociaż częściowe ukrycie drogi w krajobrazie.  

Proponuje się także wspierać działania zmierzające do ograniczenia natężenia ruchu 
drogowego. 

Jednym z takich rozwiązań jest transport intermodalny – zmniejszający udział 
transportu drogowego w ruchu tranzytowym ciężarowych pojazdów wielkotonażowych. 
Jednak wydaje się, że skuteczne jego wprowadzenie wykracza poza możliwości szczebla 
regionalnego.  

Z kolei rozwój komunikacji zbiorowej na obszarze województwa powinien mieć 
dodatni wpływ na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych.  

 

9. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy. 

Głównym wyznacznikiem badań podjętych w Prognozie oddziaływania na środowisko 
jest ocena wskazań (działań) zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym „Warmia-
Mazury 2007-2013” pod kątem ich wpływu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe i porównawcze oraz 
metody matrycowe. Dominuje metoda opisowa. 

Zidentyfikowano stan środowiska przyrodniczego obszarów województwa w oparciu 
o istniejące rozpoznanie oraz problemy ochrony środowiska przyrodniczego. Porównano 
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również wskaźniki dotyczące ochrony środowiska w przedziale czasowym oraz do średniej 
krajowej. 

Analizowano wpływ realizacji działań proponowanych do wsparcia finansowego w 
ramach RPO na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na obszary 
ochronne.  

Wyszczególniono też cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym i przeanalizowano je pod kątem sposobów w jakich te cele 
zostały uwzględnione w RPO.  

Zidentyfikowano cele i działania, których realizacja może znacząco ujemnie 
oddziaływać na środowisko oraz zaproponowano uzupełnienia analizowanych działań 
zawartych w RPO, które – zdaniem autorów prognozy – mogłyby minimalizować szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko lub przyczynić się do jego znacznej poprawy. 

 
Do wykonania tabeli nr 1, która prezentuje potencjalny wpływ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 na środowisko 
przyrodnicze, warunki równoważenia rozwoju i zdrowie ludzi zastosowano metodę 
matrycową. W tabeli w nagłówkach kolumn umieszczone zostały działania wyszczególnione 
w RPO, a w wierszach – listy elementów i czynników, które mogą podlegać oddziaływaniom 
antropogenicznym w związku z realizacją tych działań. 
Tabela służy do oceny wpływu zadań nie tylko na komponenty i elementy środowiska 
przyrodniczego i zdrowie ludzi, ale także na warunki sprzyjające wdrażaniu koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, od których zależą m.in. możliwości skutecznej ochrony 
środowiska. 

 

10. Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego Regionalnego Programu 
Operacyjnego „Warmia – Mazury 2007 – 2013” oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

W analizowanym projekcie RPO przewidywane są wskaźniki monitoringu jego 
realizacji przedstawione w formie tabeli. Zaproponowano podział wskaźników na dwa 
poziomy: rezultatu i oddziaływania. Projekt nie zawiera natomiast wartości wskaźników w 
roku bazowym (stanu początkowego) oraz źródła danych, a także zakładanych wartości w 
roku docelowym, chociaż anonsuje je główka tabeli.  

W osi priorytetowej 6: środowisko przyrodnicze, zaproponowano dwa wskaźniki  
rezultatu tj. – ludność korzystająca z oczyszczalni w % ogólnej liczby ludności; oraz – 
odpady wytworzone poddane odzyskowi, a także jeden wskaźnik oddziaływania: Nakłady 
inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na jednego mieszkańca. Wydaje 
się, że są to wskaźniki niewystarczające i sugeruje się ich uzupełnienie o inne wskaźniki tj.: 

- udziału ścieków oczyszczanych w stosunku do wymagających oczyszczenia, w tym 
udział ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Dane takie znajdują się w rocznikach 
statystycznych;  
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- powierzchni zalesionej. W jego ramach pożądane byłoby wyodrębnienie powierzchni 
zalesionej na poszczególnych terenach preferowanych (alokacja przestrzenna zlewni 
pojeziernej i wód podziemnych bez izolacji znajduje się w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa), natomiast alokację przestrzenną terenów istotnych w celu 
zapewnienia warunków dla wędrówek zwierząt proponuje się przyjąć z „Projektu korytarzy 
ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”, (wykonanego przez Zakład 
Badania Ssaków PAN Białowieża, 31.I.2005r. i przyjętego przez Ministerstwo Środowiska); 
jako tereny zagrożone erozją proponuje się przyjąć tereny zagrożone erozją umiarkowaną lub 
większą, czyli o spadkach powyżej 12 %;  

- ilość energii ze źródeł odnawialnych i jej udział w zużyciu energii pierwotnej;  
- udział wód powierzchniowych w I i II klasie czystości; 
- stężenie zanieczyszczeń powietrza w monitorowanych miastach. Źródłem informacji 

w tym względzie są roczne raporty o stanie środowiska województwa warmińsko-
mazurskiego, wydawane przez WIOŚ w Olsztynie.  

Sugeruje się co najmniej trzyletnią częstotliwość przeprowadzania analizy realizacji 
RPO.  

 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.  

Pod względem przyrodniczym obszar województwa stanowi ważny element 
ponadregionalnych powiązań. Wchodzi w skład nadbałtyckiej strefy pojeziernej, ciągnącej się 
od Skandynawii przez północno – zachodnie tereny Rosji, Estonię, Łotwę, Litwę, północną 
Białoruś, północną Polskę po północne Niemcy, tworząc tzw. okołobałtycki zielony pierścień 
(Zielony Pierścień Bałtycki – The Baltic Green Ring). Stanowi on koncepcję osłony 
ekologicznej Bałtyku. 

Prawie całe województwo znajduje się w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone 
Płuca Polski, który stanowi polski segment koncepcji Zielonych Płuc Europy (wspólnej w 
aspekcie celów z Zielonym Pierścieniem Bałtyckim). Obszar Zielonych Płuc Polski wyróżnia 
się w skali kraju wysokim standardem środowiska przyrodniczego i ukierunkowany jest na 
rozwój ekologiczny. 

Struktury przyrodnicze województwa poprzez ciąg korytarzy ekologicznych 
powiązane są z sąsiednimi obszarami ważnymi przyrodniczo. Umożliwiają migrację zwierząt 
i roślin w skali kontynentalnej oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności. Stanowią one 
ważne ogniwo w procesie rekolonizacji Europy Zachodniej przez gatunki zwierząt wytępione 
tam w poprzednich stuleciach (takie jak np. żubry, łosie, rysie, wilki). Fragmentacja i izolacja 
cennych przyrodniczo obszarów przyczyni się do zmniejszenia zasięgu i liczebności populacji 
rzadkich gatunków flory i fauny. 

Regionalny Program Operacyjny w działaniu związanym z rozbudową i modernizacją 
infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, w szczególności dotyczącej 
drogi krajowej nr 16 oraz dróg wojewódzkich i powiatowych uwzględnia na tych drogach 
budowę obiektów i urządzeń dla wędrówek zwierząt. 

Województwo warmińsko – mazurskie od północy graniczy z Obwodem 
Kaliningradzkim.  

Wśród struktur przyrodniczych o międzynarodowych powiązaniach, leżących na 
pograniczu województwa warmińsko – mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim wyróżnia 
się akwen Zalewu Wiślanego i rejon Puszczy Rominckiej.  
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W ramach Konwencji Helsińskiej (o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego) i z inicjatywy działającej na podstawie tej konwencji Komisji Helsińskiej 
(HELKOM), został wykonany przez międzynarodowy zespół Polsko – Rosyjski w 1995 roku 
Plan Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Wiślanego, 
zaktualizowany w 1999 r.  
Również w latach 1995 – 1996 zostały opracowane koncepcje Transgranicznych Obszarów 
Chronionych: TOCh „Suwalsko – Wisztyneckiego” i TOCh „Zalew Wiślany”, autorstwa 
Instytutu Ochrony Środowiska. W koncepcji TOCh „Zalew Wiślany” proponuje się 
utworzenie „międzynarodowego parku morsko – krajobrazowego”.  

Działania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym nie odnoszą się wprost 
do wykorzystania współpracy międzynarodowej dla ochrony środowiska, ani do potrzeby 
utworzenia wymienionych Transgranicznych Obszarów Chronionych. Nie ma również 
działań na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska z Obwodem 
Kaliningradzkim. 

Ze względu na wododziałowe położenie obszaru województwa wody powierzchniowe 
odpływają z jego terenu w różnych kierunkach – również na terytorium Obwodu 
Kaliningradzkiego. W kierunku Obwodu odpływa między innymi największa rzeka 
województwa – Łyna, której wody mają w przekroju przygranicznym charakter pozaklasowy.  
Również dochodzi do zalewania obszarów w dolinie rzeki Węgorapy (okolice miejscowości 
Mieduniszki) przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Zsynchronizowana praca budowli 
piętrząco – upustowych na rzekach Węgorapie, Gołdapie i Kanale Brożajckim ma decydujące 
znaczenie  w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w tym rejonie. 

Wsparcie działań w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz 
oczyszczalni ścieków a także lokalnego monitoringu jakości wód w aspekcie zanieczyszczeń 
rolniczych przyczyni się do poprawy jakości wód i powinna wpłynąć również na poprawę 
jakości także wód odpływających do Obwodu Kaliningradzkiego. Również wsparcie 
działania: inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, powinno przyczyniać się do 
ograniczenia strat w dolinie Węgorapy po obu stronach granicy jak także umożliwić 
racjonalne i celowe gospodarowanie wodą.  

 

12. Streszczenie.  

Konieczność wykonania niniejszej prognozy wynika z Ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Artykuł 41 ust.1 tej ustawy nakłada obowiązek wykonania prognozy 
oddziaływania na środowisko między innymi do programów opracowywanych przez organy 
administracji, ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniony został 
przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.  
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Analizowany „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 
2013” (projekt z 19 VI 2006 r.) przedstawia diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, z 
analizą SWOT oraz główne cele i priorytety obowiązującej Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. Główny cel Programu 
określa się następująco: „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań 
sieciowych”. Określa się także 3 cele szczegółowe. Jedną z osi priorytetowych (celów 
operacyjnych) jest „Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach 
przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie 
jego degradacji”.  

„Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” tworzony 
jest w oparciu o Narodową Strategię Spójności, wyrażoną obecnie przez „Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie. Wsparciem tym mogą zostać objęte między innymi: środowisko, zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych, inwestycje w kulturę, inwestycje w 
ochronę zdrowia i infrastrukturę społeczną.   

W niniejszej prognozie scharakteryzowano istniejący stan środowiska oraz jego 
przypuszczalne zmiany. Region warmińsko-mazurski wyróżnia się w skali kraju i Europy 
różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego oraz wysokimi walorami 
krajobrazowymi. Jakość poszczególnych elementów środowiska na ogół w mniejszym lub 
większym stopniu ulega poprawie. Dotyczy to powietrza atmosferycznego, zdrowotności 
lasów, środowiska wodnego. Następują jednak zmiany krajobrazów, głównie w związku z 
urbanizacją terenów nadjeziornych. W przewadze są zmiany obniżające walory krajobrazowe 
i przyrodnicze.  

W prognozie zidentyfikowano problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia RPO. Dotyczą one wrażliwości środowiska wodnego na działalność człowieka na 
większości obszarów województwa takich jak: zlewnie jezior, tereny wododziałowe,  wód 
podziemnych bez izolacji, Żuławy. Opisano gospodarkę ściekową, ochronę powierzchni 
ziemi, odnawialne źródła energii oraz przyrodnicze obszary chronione. Atrakcyjność i 
wielowalorowość środowiska regionu, w połączeniu ze znacznym popytem na zasoby 
przyrodnicze, jest źródłem konfliktogenności. Działania, które zamierza się objąć wsparciem 
w ramach RPO nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

Prognoza zawiera informacje o celach ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym istotnych z punktu widzenia RPO oraz o sposobach 
uwzględnienia ich w projektowanym dokumencie. Przyjęta w 1997 r. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. 
władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewniać bezpieczeństwo 
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. II Polityka Ekologiczna Państwa, 
przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r., określa jako główny cel zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju. Ustala też cele krótkookresowe średniookresowe i długookresowe. 
Polska jest stroną wielu konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody, między 
innymi konwencji o różnorodności biologicznej, przyjętej w 1992 r. w Rio de Janeiro.  

Główny cel zawarty w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007-2013 „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości 
powiązań sieciowych” nie odnosi się wprost do ochrony środowiska i zasady 
zrównoważonego rozwoju.  
Idea zachowania środowiska przyrodniczego na poziomie wysokich standardów wyrażona 
jest poprzez jeden z celów operacyjnych (jedną z osi priorytetowych): „Wzmocnienie pozycji 
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województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie 
dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji”.  
Działania sformułowane w ramach tego celu związane są w większości z poprawą jakości 
środowiska wodnego, zalesianiem, poprawą jakości powietrza i ochroną powierzchni ziemi. 
Działania te są realizacją głównie średniookresowych celów II Polityki Ekologicznej 
Państwa, celów związanych z poprawą stanu środowiska.  
Natomiast w analizowanym projekcie RPO, w ramach wzrostu potencjału turystycznego, 
zapisano działanie przewidujące rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Uważa się, że działanie to może być sprzeczne z jednym celów 
długookresowych II Polityki Ekologicznej Państwa sformułowanym jako „utrzymanie i 
ochrona istniejących ekosystemów (w tym naturalnych siedlisk roślin i zwierząt) cennych 
przyrodniczo, a także o dużym znaczeniu ekologicznym”.  

Większość działań, których realizacja może otrzymać wsparcie finansowe w ramach 
RPO ma wpływ na komponenty i elementy środowiska przyrodniczego oraz warunki 
równoważenia rozwoju, a także na zdrowie ludzi.  

Realizacja tych działań znacząco korzystnie powinna wpłynąć głównie na zdrowie 
ludzi, jakość wód (powierzchniowych i podziemnych), jakość powietrza, zasoby (poprzez 
recykling), a w ramach równoważenia rozwoju także na długość podróży i ilość podróży 
zmotoryzowanych, poziom wykorzystania energii odnawialnych, absorpcję dwutlenku węgla. 
Znacząco korzystny wpływ części działań dotyczy też jakości wizualno-estetycznej 
krajobrazu, atrakcyjności podróży pieszych i rowerowych i potencjału biotycznego terenów.   

Korzystnym znaczącym oddziaływaniem na największą ilość komponentów 
środowiska,  warunków równoważenia rozwoju i zdrowia ludzi charakteryzuje się zalesienie 
(10 pozycji). Korzystne znaczące oddziaływanie na 3 komponenty środowiska i warunki 
równoważenia rozwoju oraz zdrowie ludzi dotyczą takich działań jak budowa i modernizacja 
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, gospodarka odpadami.  

Dwa rodzaje działań zidentyfikowano jako oddziaływujące znacząco negatywnie na 
kilka komponentów środowiska i warunków równoważenia rozwoju. Dotyczy to rozwoju 
infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych i częściowo 
rozbudowy i modernizacji układu drogowego – chociaż dostrzega się też aspekty pozytywne 
związane głównie z możliwością skanalizowania wielkotonażowego ruchu samochodowego 
na drodze nr 16.  

Część wspieranych działań na tym stopniu ogólności charakteryzuje się dużą dozą 
niepewności co do ich oddziaływania na środowisko, które to oddziaływanie zależeć będzie 
od konkretnych lokalizacji i rozwiązań. Dotyczy to głównie części działań związanych ze 
wzrostem potencjału turystycznego, części działań wspieranych w ramach wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz inwestycji w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu 
energii ze źródeł odnawialnych. Projekt programu zawiera jednak w większości zapisy 
zabezpieczające przed wspieraniem działań mogących szkodzić środowisku, pozostałe 
proponuje się osłonić warunkami ochrony środowiska.  

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego będzie miała znaczący wpływ 
również na zabytki. Należy zwrócić uwagę na możliwe oddziaływania pozytywne, 
prowadzące do lepszego zagospodarowania i użytkowania obiektów zabytkowych, poprawy 
ich stanu na skutek realizacji remontów, restauracji i konserwacji poszczególnych obiektów i 
ich zespołów jak również zamierzeń rewitalizacyjnych w zabytkowych zespołach 
staromiejskich. Wydaje się że szczególnych efektów można oczekiwać w stosunku do 
zaniedbywanych w ostatnich okresach zabytków techniki, oraz terenów starych miast 
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historycznych, jak również zespołów po wojskowych. Pojawia się tu szansa pogodzenia 
priorytetów rozwoju regionu z celami ochrony i konserwacji zabytków. Przewidywany 
znaczny rozwój techniki cyfrowej powinien dać bardzo ważny i znaczący efekt w postaci 
zbudowania systemu monitoringu i ochrony zabytków ruchomych zarówno zgromadzonych 
w muzeach jak i przede wszystkim w kościołach. Rozwój tej sfery powinien skutkować 
również znacznym wzrostem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zarówno 
konsumentów jak i inwestorów, powiązanych z rozwojem różnych form turystyki. 

W sposób oczywisty pojawiają się również zagrożenia dla substancji zabytkowej. 
Dotyczą one w szczególności zabytków archeologicznych narażonych na niszczenie na 
skutek realizacji inwestycji. Jednak w tych przypadkach możliwa jest kompensacja złych 
skutków przez zapewnienie odpowiedniego planowania ratowniczych prac badawczych, oraz 
realizację zaplecza muzealno-magazynowego dla przechowywania materiałów z badań. 
Podobnie wcześniejsze szczegółowe planowanie powinno uchronić krajobraz kulturowy, 
będący liczącą się wartością regionu warmińsko-mazurskiego, od potencjalnie możliwych 
niekorzystnych ingerencji na skutek budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej i 
inwestycji energetycznych. Dotyczy to zarówno poszczególnych kategorii zabytków, jak 
architektury urbanistyki czy zieleni jak i wartości krajobrazowych takich jak widoki, 
panoramy, jednostki i wnętrza architektoniczno-krajobrazowe.  

Działanie opisane w projekcie RPO w osi priorytetowej 2; Turystyka, jako „rozwój 
infrastruktury turystycznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych”, jako 
działanie o przewidywanym znaczącym negatywnym wpływie na jakość tych cennych 
obszarów i nie mające odniesienia w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa, powinno się usunąć z analizowanego projektu RPO, względnie zmodyfikować 
wyłączając infrastrukturę najbardziej obciążającą środowisko (baza noclegowa, gastronomia).  

Z porównania przewidywanych nakładów na realizację Programu ochrony środowiska 
i Planu gospodarki odpadami do lat obowiązywania  RPO Warmia i Mazury wynika, że 
można rozważać znaczące podwyższenie wsparcia do działań w ramach osi priorytetowej 6: 
Środowisko przyrodnicze.   

W związku z wysoką jakością środowiska przyrodniczego i potrzebą jego zachowania 
oraz celami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa do roku 2020 
proponuje się w ramach RPO – o ile to możliwe – zapewnić wsparcie systemu produkcji i 
promocji wytwarzanej w Regionie żywności wysokiej jakości.  

W związku ze zmniejszaniem się stopnia naturalności krajobrazów (szczególnie 
nadjeziornych), sugeruje się aby element ten był wspierany w RPO (w ramach działań 
zapisanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa). Tereny preferowane 
do zalesień proponuje się uzupełnić o takie, które są istotne dla zapewnienia warunków dla 
wędrówek zwierząt.   

W celu zmniejszenia uciążliwych oddziaływań drogowych, szczególnie od dróg 
głównych (takich jak droga krajowa nr 16) sugeruje się wspierać realizację zwartych pasów 
zieleni przydrożnej (tzw. stref ekologicznych) oraz komunikacji zbiorowej.  

Sporządzając niniejszą prognozę zastosowano metody opisowe, porównawcze i 
matrycowe. Wynikiem tych ostatnich są załączone tabele.  

Analizowany projekt RPO zawiera przewidywane wskaźniki monitoringu jego 
realizacji w dwóch poziomach: rezultatu i oddziaływania. Sugeruje się uzupełnienia dość 
skromnie zaproponowanych wskaźników monitorujących działania i ich efekty w zakresie 
ochrony środowiska.  
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Realizacja części działań przewidzianych do wsparcia w ramach analizowanego 
projektu RPO prawdopodobnie będzie miała korzystny wpływ na jakość środowiska 
przyrodniczego terenów Obwodu Kaliningradzkiego. Dotyczy to zwłaszcza środowiska 
wodnego, w tym głównie poprawy jakości wód wpływających na teren Obwodu z obszaru 
województwa warmińsko-mazurskiego.  
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