
OZNACZENIA DO STREF

Granica stref

Strefa "A"

Strefa "B"

Strefa "D"

Strefa "E"

Strefa "F"

Strefa "C"

TERENY PRZYRODNICZO CENNE

PROEKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

TERENY ROLNICZE

TERENY ZABUDOWY REZYDENCJONALNEJ I
LETNISKOWEJ

TERENY USŁUG PRODUKCJI UCIĄŻLIWEJ ORAZ TERENY
PRZEMYSÓWE

Tereny rolne (tereny  rolne, wtym tereny zabudowy
zagrodowej).
Oddziaływanie tej strefy ocenia się jako umiarkowanie
niekorzystne. Ustalenia projektu ocenia się jako
korzystne w zakresie wprowadzenia zapisów
pośrodowiskowych i umiarkowanie niekorzystne dla
środowiska w zakresie zachowania dotychczasowego
użytkowania. Projektowane zmiany nie wpłyną na
zasadnicze pogorszenie stanu środowiska.
Ustalenia Studium w zakresie terenów zabudowy
zagrodowej odziaływania tej strefy ocenia się jako
umiarkowane  (powstanie nowych terenów
siedliskowych) i neutralne (istniejące siedliska) dla
środowiska naturalnego. Zapisy studium w strefie
istniejącej zabudowy zagrodowej ocenia się jako
korzystne

Tereny zabudowy wielofunkcyjnej, tereny usług
produkcji nieuciążliwej (zabudowa usługowa,
mieszkaniowa i usługowo - mieszkaniowa oraz
produkcyjna).
Oddziaływanie tej strefy ocenia się jako znacznie
niekorzystne dla stanu środowiska naturalnego.
Istniejące tereny zabudowy usługowej i usługowo
mieszkaniowej oraz produkcyjnej mają neutralne
oddziaływanie. Natomiast tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje ocenia sie jako znacznie
niekorzystne dla środowiska. intensyfikacja
negatywnego oddziaływania na środowisko natapi w
fazie inwestycyjnej. Zapisy Studium ocenia się jako
korzystne w zakresie wprowadzenia zapisów
pośrodowiskowych.

Tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej i
letniskowej (zabudowa mieszkaniowa i letniskowa).
oddziaływanie tej strefy ocenia się jako umiarkowanie
szkodliwe  dla stanu środowiska naturalnego. Zapisy
studium ocenia się jako korzystne ze względu na zapisy
pośrodowiskowe. Adaptacja istniejacej zabudowy nie
wpłynie na stan środowiska naturalnego. Natomiast
realizacja nowej zabudowy spowoduje znaczna  stratę
terenów biologicznie czynnych. Jednak ich
oddziaływanie na środowisko wystąpi głównie w fazie
realizacji inwestycji. Jako korzystne w aspekcie
oddziaływania na krajobraz ocenia się wprowadzenie
ładu przestrzennego.

Tereny przyrodniczo cenne (lasy,  wtym lasy
wodochronne, glebochronne, lasy będące ostojami
zagrożonych i ginących gatunków zwierząt , tereny
zieleni naturalnej, korytarze ekologiczne, ciągi
ekologiczne, rezerwaty przyrody, obszar chronionego
krajobrazu, parki, zieleńce, tereny gospodarki leśnej, a
także tereny przeznaczone pod agroturystykę).
Oddziaływanie tej strefy ocenia się jako bardzo
korzystne dla środowiska naturalnego. Również zapisy
studium ocenia się jako korzystne w zakresie
wprowadzenia zapisów pośrodowiskowych i neutralne
dla środowiska w zakresie zachowania
dotychczasowego użytkowania. Ze względu na walory
przyrodniczo - krajobrazowe i pełnione funkcje w
środowisku, tereny te wymagają szczególnej ochrony.

TERENY ZABUDOWY WIELOFUNKCYJNEJ, MESZKANIOWEJ,
USŁUGOWEJ ORAZ PRODUKCJI NIEUCIĄŻLIWEJ
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Tereny lokalizacji fermy fotowoltaicznej(elektrownia
fotowoltaiczna).
Oddziaływanie tej strefy ocenia się jako korzystne dla
środowiska naturalnego. Obszary przeznaczone pod
fermę elektrowni fotowoltaicznej są terenami
użytkowanymi rolniczo naturalne dla środowiska.
Specyfika ferm fotowoltaicznych zwłaszcza jej
uciążliwość w postaci wytwarzania pola
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia lustrzanego
ocenia się jako umiarkowanie niekorzystne. Mając
jednak na uwadze zapisy pośrodowiskowe zawarte w
studium można uznać, że przy ich zastosowaniu będa
zniwelowane do minimum. Natomiast jako bardzo
korzystne ocenia się znaczne ograniczenie emisji
zanieczysczeń do środowiska naturalnego
spowodowane wykorzystaniem naturalnych żródeł
energii elektrycznej.
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Tereny przemysłowe oraz usług i produkcji
muciążliwej (zabudowa magazynowo - składowa i
zabudowa produkcji i usług nieuciążliwych).
Oddziaływanie tej strefy w zakresie istniejącej
zabudowy ocenia się jako neutralne i bardzo
niekorzystne dla środowiska naturalnego w zakresie
realizacji nowej zabudowy. Ponieważ nowa zabudowa
spowoduje znaczną  stratę terenów biologicznie
czynnych. Natomiast zapisy pośrodowiskowe zawarte
w Studium... ocenia się jako pozytywne dla środowiska.
Przy zastosowaniu zapisów prośrodowiskowych
zawartych w studium niekorzystne oddzialywanie na
środowisko zostanie ograniczone do minimum i
wystąpi głównie w fazie realizacji inwestycji.
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Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia fotowoltaiczne

wytwarzajace energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekr.

100 kW  wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu

M

M

P,U

W

M

RM

M

- wyeksploatowany

 obecnie w rekultywacji

1

W

   plaża

Wschodni Szlak Rowerowy

Strefa ochronna terenów zamkniętych

Tereny zamknięte

Obszary o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 500 lat (Q
0,2%) (od rzeki Pasłęki oraz od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
Obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (Q 10%)
Obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat (H 1%) (od rzeki Pasłęki oraz od strony morza, w tym morskich wód
wewnętrznych)
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Obszary o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. raz na 500 lat (Q
0,2%)  od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

UB

U,UT

rybacki w Pasłęce                                              śródlądowy

morski port            przystań jachtowa              port rybacki

Zabudowa letniskowa

UT

UB
Baza Straży Granicznej

Usługi bezpieczeństwa

Granica Pasa Technicznego Brzegu Morskiego

Granica Pasa Ochronnego Brzegu Morskiego

Granica Portu Morskiego

Obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat (H 1%) od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
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