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Załącznik 5 

Obszary chronione na które mogą wpływać znacząco inwestycje PWT PL – RU 2014 - 2020 

Oznaczenia: PLB (OSO) –  obszary specjalnej ochrony ptaków, PLH (SOO) –  specjalne obszary ochrony siedlisk 

Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

2.3.a 

Rozwój infrastruktury 

gospodarki wodnej, 

gospodarki 

odpadowej, ochrony 

powietrza itd. 

a) gospodarka wodno-
ściekowa 

Przyroda, wody, 
ludzie morskie 

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- możliwe fizyczne zajęcie 
terenu występowania 
siedlisk przyrodniczych pod 
obiekty planowanej 
infrastruktury 
- wycinka drzew i krzewów 
leśnych 
- negatywny wpływ na 
ekosystemy podmokłe 
i związane z nimi gatunki 
płazów w skutek obniżenia 
poziomu wód gruntowych 
w fazie budowy 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami oraz jej ponownego 
wykorzystania, 
- prowadzenie robót budowlanych w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- wdrożenie systemu monitoringu gotowej sieci 
kanalizacyjnej, 
- ograniczanie do minimum wycinki drzew i 
krzewów, 
- zapewnienie ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem podczas 
prowadzenia robót budowlanych (np. osłona 
pni drzew rosnących w bezpośrednim 
sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych, 
ręczne wykonywanie robót ziemnych w obrębie 
systemu korzeniowego), 
- prowadzenie prac związanych z wycinką drzew  
poza okresem lęgowym, 
- zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych 
w postaci zieleni izolacyjnej. 

                                                           
1
 Dla przedsięwzięć z niepodaną w Programie lokalizacją podane potencjalne zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na 

podstawie konkretnych projektów zostały one podane na podstawie analiz własnych, a także wykorzystując  Standardowe formularze danych GDOŚ. Dla DPI o znanej lokalizacji 
starano się skorzystać dodatkowo z dostępnych źródeł odnoszących się do konkretnego obszaru chronionego. 
2
 Podane środki zaradcze minimalizujące i kompensacyjne są przykładowe i na etapie rozwiązań projektowych dla konkretnych projektów zostać powinny uszczegółowione. 
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Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

2.3.b 

Rozwój infrastruktury 
gospodarki wodnej, 
gospodarki 
odpadowej, ochrony 
powietrza itd. 
b) gospodarka 
odpadami 

Przyroda, ludzie, 
wody, powietrze, 
klimat 

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- możliwe fizyczne zajęcie 
terenu występowania 
siedlisk przyrodniczych pod 
obiekty planowanej 
infrastruktury 
- wycinka drzew i krzewów  
leśnych 
- zanieczyszczenia powietrza 
(odory) i wód 
 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum, 
 - zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami oraz jej ponownego 
wykorzystania, 
- wdrożenie rozwiązań chroniących wody przed 
zanieczyszczeniem, zarówno podczas normalnej 
eksploatacji , jak i w sytuacji awaryjnej 
(zabezpieczenie przed przedostaniem się 
substancji zanieczyszczających do wody), 
- zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych 
w postaci zieleni izolacyjnej. 

2.8.a 

Wspólne projekty 
wspierające 
oszczędzanie energii i 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii. 
a) energii wiatru. 

Przyroda, ptaki, 
ludzie, klimat 

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- możliwość lokalizacji 
w korytarzach migracyjnych 
ptaków i nietoperzy, 
- niewielkie zagrożenia 
hałasem. 

- lokalizacja farm wiatrowych nie powinna 
przecinać korytarzy migracji ptactwa i 
nietoperzy, szczególnie w pobliżu obszarów 
chronionych (np. Natura 2000), 
- uwarunkowania lokalizacyjne muszą 
uwzględniać rodzaj, wielkość i liczbę turbin, aby 
minimalizować ich negatywny wpływ na 
środowisko, 
- dostosowanie kolorystyki wiatraków do 
krajobrazu oraz unikanie lokalizacji 
przesłaniających zabytki o charakterze lokalnych 
dominant przestrzennych, 
- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
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Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

2.8.b 

Wspólne projekty 
wspierające 
oszczędzanie energii i 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii. 
b) energii biomasy. 

Powietrze, ludzie, 
klimat, powierzchnia 
ziemi 

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- emisja zanieczyszczeń 
powietrza, 
- w przypadku plantacji 
energetycznych zagrożenie 
obcymi gatunkami 
inwazyjnymi i zajęcie terenu 

- promowanie wykorzystania bezkonfliktowych 
rodzajów, czyli: biomasy odpadowej, biogazu 
ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków 
oraz, 
- z uwagi na dużą emisję pyłu i benzo(a)pirenu 
w wyniku spalania biomasy, jej użycie winno 
być rekomendowane głównie w kotłowniach 
dużej mocy lub elektrowniach 
(elektrociepłowniach), gdzie proces spalania 
odbywa się w wysokiej temperaturze oraz 
istnieje możliwość wysokosprawnego odpylania 
gazów odlotowych, 
- preferowana powinna być biomasa z 
wykaszania łąk i trzcinowisk,- unikanie 
lokalizacji plantacji wielkoobszarowych roślin 
energetycznych na terenach o dużych walorach 
przyrodniczych, szczególnie na obszarach 
chronionych 
- dobór roślin do upraw energetycznych, który 
uwzględniać będzie zakaz stosowania gatunków 
obcych, inwazyjnych, genetycznie 
zmodyfikowanych, 
- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum, 
zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed 
zanieczyszczeniami oraz jej ponownego 
wykorzystania, 
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Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

2.8.c 

Wspólne projekty 
wspierające 
oszczędzanie energii i 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii. 
c) energii 
geotermalnej. 

Wody, powierzchnia 
ziemi, ludzie, klimat,  

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- zakłócenie środowiska 
wodnego, 
- możliwość obniżenia 
poziomu wód gruntowych 
- możliwość zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum, 
zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed 
zanieczyszczeniami oraz ponownego 
wykorzystania,  
- prowadzenie prac budowlanych w sposób 
ograniczający do minimum zagrożenie dla wód 
podziemnych i powierzchniowych, 
-  podczas eksploatacji, z uwagi na dynamiczny 
charakter zmian zachodzących podczas 
zatłaczania i pobierania wody, konieczny 
monitoring wód podziemnych i 
powierzchniowych. 
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Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

2.8.d 

Wspólne projekty 
wspierające 
oszczędzanie energii i 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii. 
d) energii wody. 

Wody, przyroda, 
klimat 

Ponieważ nie ma w Programie 
określonych inwestycji i ich lokalizacji, 
w przypadku zaproponowania 
konkretnych projektów, można 
wykorzystać dla określenia ich wpływu 
mapę obszarów chronionych 
w podrozdziale 5.2.1 

- zmiana środowiska 
wodnego, 
- przeszkody w migracji ryb, 
- możliwość kumulacji 
zanieczyszczeń w zbiornikach 
wodnych 
 

ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- w przypadku robót na ciekach wodnych - 
prowadzić je w czasie, gdy ich wpływ na 
organizmy wodne będzie minimalny (dokładny 
termin zależy od lokalizacji i rodzaju cieku), 
- w przypadku obiektów piętrzących - rozważyć 
zasadność budowy przepławek, jednak takiego 
rodzaju, jaki jest odpowiedni z punktu widzenia 
potrzeb organizmów wodnych, 
- rozważyć budowę zbiorników bocznych 
zamiast przegradzania całego koryta,  
 - dla zbiorników wodnych ważne jest 
ograniczenie spływu substancji biogennych z 
obszaru zlewni - konieczne restrykcyjne 
przestrzeganie zakazu zrzutu niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do wód w zlewni 
zbiornika,  
- generalnie, należy wybierać rozwiązania 
zakładające mniejszą ingerencję w środowisko, 
niż budowę nowych urządzeń piętrzących, 
szczególnie na obszarach podmokłych i leśnych,  
- cenne mogą być przedsięwzięcia z wiązane 
z powiększeniem małej retencji. 
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Kod Rodzaj inwestycji 

Główne elementy 
środowiska na które 
może oddziaływać 

przedsięwzięcie 

Identyfikacja obszarów chronionych w 
tym  Natura 2000 

Potencjalne zagrożenia
1
 

Środki zaradcze, minimalizujące 
i kompensacyjne

2
 

5.4 
Budowa oczyszczalni 
ścieków lub kanalizacji 
w miejscowości Gusev 

Przyroda, wody, 
ludzie morskie 

Brak 

- zagrożenia dla zieleni 
miejskiej i otoczenia miasta, 
- obniżenie poziomu wód, 
- zanieczyszczenie wód 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami oraz jej ponownego 
wykorzystania, 
- prowadzenie robót budowlanych w sposób 
zapewniający ochronę wód,  
- wdrożenie systemu monitoringu gotowej sieci 
kanalizacyjnej, 
- ograniczanie do minimum wycinki drzew i 
krzewów, 
- zapewnienie ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem podczas 
prowadzenia robót budowlanych (np. osłona 
pni drzew rosnących w bezpośrednim 
sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych, 
ręczne wykonywanie robót ziemnych w obrębie 
systemu korzeniowego), 
- prowadzenie prac związanych z wycinką drzew  
poza okresem lęgowym, 
- zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych 
w postaci zieleni izolacyjnej 
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5.5 
Budowa oczyszczalni ścieków 
lub kanalizacji w miejscowości 
Tolkmicko 

Przyroda, wody, 
ludzie morskie 

Park Krajobrazowy 
Wysoczyzny Elbląskiej, 
OSO Zalew Wiślany 
(PLB280010), 
SOO Zalew Wiślany 
i Mierzeja Wiślana 
(PLH280007) 

- zanieczyszczenie wód,  
- obniżenie poziomu wód, 
- zagrożenia dla zieleni 
miejskiej. 
- zagrożenia i presje na 
obszarze OSO Zalewu 
Wiślanego określono jako 
średnie i niskie wg. danych i 
źródeł karty SDF. 
Przedmiotem ochrony ostoja 
ptasia o randze europejskiej E 
14. Występuje co najmniej 27 
gatunków ptaków z Załącznika 
I Dyrektywy Ptasiej, co 
najmniej 9 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). 
 
Zagrożenia i presje na obszarze  
SOO Zalewu Wiślanego i 
Mierzei wg. danych karty SDF 
jako wysokie obejmują 
działania w obszarze 
transportowym, górniczym, 
leśnym oraz turystyczny. Nie 
zidentyfikowano wysokich 
zagrożeń w obszarze E 
(urbanizacji).  
Stwierdzono występowanie 18 
rodzajów siedlisk i 13 
gatunków z załączników I i II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed 
zanieczyszczeniami oraz jej ponownego 
wykorzystania, 
- prowadzenie robót budowlanych w sposób 
zapewniający ochronę wód,  
- wdrożenie systemu monitoringu gotowej sieci 
kanalizacyjnej, 
- ograniczanie wycinki drzew i krzewów, 
- zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym 
uszkodzeniem podczas prowadzenia robót 
budowlanych (np. osłona pni drzew rosnących 
w bezpośrednim sąsiedztwie  robót ziemnych, 
ręczne wykonywanie robót ziemnych w obrębie 
systemu korzeniowego), 
- prowadzenie prac związanych z wycinką drzew  
poza okresem lęgowym, 
- zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych 
w postaci zieleni izolacyjnej. Dodatkowe źródła 
danych: 
Zalewski W., Narwojsz A. 2001. Stan i zagrożenia 
środowiska, przegląd wybranych problemów. W: E. 
Gerstmannowa (red.). Park Krajobrazowy "Mierzeja 
Wiślana". Materiały do monografii przyrodniczej 
regionu gdańskiego. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 7 
Gerstmannowa E. i in. 1987. Przyrodnicze studium 
problemowe do planu zagospodarowania 
przestrzennego Mierzei Wiślanej. IOŚ Oddz. Gdańsk, 
Gdańsk. Msc. Gerstmannowa E. i inni. 1998. Plan 
Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. 
Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. 
Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., 
Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. 
Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy 
UE Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. 
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. 
Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., 
Gdańsk. 
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5.7 
Przebudowa (reconstruction) 
drogi wojewódzkiej 512 

Przyroda, 
zwierzęta, ludzie, 
powietrze 

Obszar chronionego 
krajobrazu rzeki Wałszy,  
OSO Ostoja Warmińska 
(PLB280015), Obszar 
chronionego krajobrazu 
doliny Elmy, 
 
W Bartoszycach droga 
przebiega bisko obszaru 
chronionego krajobrazu 
doliny dolnej Łyny 

-  wycinka drzew,  - 
przekształcenia terenu, 
- zanieczyszczenia z drogi, 
- odwodnienia i osuszanie. 
Zagrożenia i presje na obszarze 
Ostoji Warmińskiej wg. danych 
i źródeł karty SDF są wysokie 
dla działań w obszarze: 
rolnictwa, leśnictwa,. 
Przedmiotem głównej ochrony 
jest bocian biały, ponadto 
występują 93 gatunki ptaków, 

38 gatunków z załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej i 15 
gatunków z Polskiej czerwonej 
księgi zwierząt. 
 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- oszczędne wykorzystywanie surowców skalnych na 
etapie budowy, 
- roboty powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- dużej uwagi wymaga gospodarka wodami 
opadowymi. Poza ich oczyszczeniem należy wziąć 
pod uwagę możliwość ich retencjonowania w celu 
ograniczenia spływu powierzchniowego. Należy przy 
tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni. 
- ograniczyć wycinkę drzew do minimum 
- dostosować terminy robót do okresów lęgowych 
bociana białego 
 
Dodatkowe źródła danych: 
Cenian Z., Sikora A. 1995. Rozmieszczenie, liczebność 
i efektywność lęgów bociana białego Ciconia ciconia 
w północnych rejonach Warmii w 1994 r. 51,6: 39-
56. 
Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., 
Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. 
Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy 
Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, 
Gdańsk. 
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5.8 
Przebudowa (reconstruction) 
drogi krajowej 65 na odcinku 
Kowale Oleckie – Olecko 

Przyroda, 
zwierzęta, ludzie, 
powietrze 

obszar chronionego 
krajobrazu jezior oleckich 

-  wycinka drzew,  
 - przekształcenia terenu, 
- zanieczyszczenia z drogi, 
- odwodnienia i osuszanie 
Brak określonych zagrożeń i 
presji dla obszaru. Z uwagi na 
charakter obszaru 
przedmiotem ochrony są 
głównie ptaki. 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- oszczędne wykorzystywanie surowców skalnych na 
etapie budowy, 
- roboty powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- dużej uwagi wymaga gospodarka wodami 
opadowymi. Poza ich oczyszczeniem należy wziąć 
pod uwagę możliwość ich retencjonowania w celu 
ograniczenia spływu powierzchniowego. Należy przy 
tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni. 

5.9 
Obwodnica miasta Filipów 
(droga wojewódzka 652) 

Przyroda, 
zwierzęta, ludzie, 
powietrze 

SOO Dolina Górnej 
Rospudy (PLH200022), 
obszar chronionego 
krajobrazu Dolina 
Rospudy  

-  wycinka drzew,  
  - przekształcenia terenu, 
- zanieczyszczenia z drogi, 
- odwodnienia i osuszanie  
Zagrożenia i presje na obszarze 
Doliny Górnej Rospudy 
sklasyfikowano wg. danych i 
źródeł karty SDF jako średnie i 
niskie. Wysokie zagrożenia 
zidentyfikowano jedynie w 
obszarze działań  rolniczych. 
Najwyższy walor przyrodniczy 
mają siedliska wodne, 
torfowiska nieleśne, w tym 
soligeniczne, lasy i bory 
bagienne oraz murawy 
kserotermiczne.  

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- oszczędne wykorzystywanie surowców skalnych na 
etapie budowy, 
- roboty powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- dużej uwagi wymaga gospodarka wodami 
opadowymi. Poza ich oczyszczeniem należy wziąć 
pod uwagę możliwość ich retencjonowania w celu 
ograniczenia spływu powierzchniowego. Należy przy 
tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni. 
 
Dodatkowe źródła informacji szczegółowych: 
Danowski J. i in. 2003 Program ochrony środowiska 
powiatu suwalskiego na lata 2004-2012 Zarząd 
Powiatu w Suwałkach 
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5.10 
Przebudowa (reconstruction) 
ul. Buczka w Suwałkach 

Przyroda, 
zwierzęta, ludzie, 
powietrze 

Brak 

- zagrożenie dla zieleni 
miejskiej oraz terenów 
podmiejskich, 
-  wycinka drzew,  
  - przekształcenia terenu, 
- zanieczyszczenia z drogi, 
- odwodnienia i osuszanie 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- oszczędne wykorzystywanie surowców skalnych 
na etapie budowy, 
- roboty powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- dużej uwagi wymaga gospodarka wodami 
opadowymi. Poza ich oczyszczeniem należy wziąć 
pod uwagę możliwość ich retencjonowania w celu 
ograniczenia spływu powierzchniowego. Należy przy 
tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni. 

5.11 
BALTCON poprawa połączeń 
drogowych u ujścia Wisły 

Przyroda, 
zwierzęta, ludzie, 
powietrze 

Park Krajobrazowy 
Mierzeja Wiślana, SOO 
Zalew Wiślany i Mierzeja 
Wiślana (PLH280007) 

-  wycinka drzew,  
  - przekształcenia terenu, 
- zanieczyszczenia z drogi, 
- odwodnienia i osuszanie,  
- usprawniony dostęp 
do obszaru chronionego – 
wzrost presji turystycznej. 
Zagrożenia i presje na obszarze  
SOO Zalewu Wiślanego i 
Mierzei wg. danych karty SDF 
jako wysokie obejmują 
działania w obszarze 
transportowym, górniczym, 
leśnym oraz turystyczny. Nie 
zidentyfikowano wysokich 
zagrożeń w obszarze E 
(urbanizacji).  
Stwierdzono występowanie 18 
rodzajów siedlisk i 13 
gatunków z załączników 
załączników I i II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG 
 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń 
powierzchni ziemi do niezbędnego minimum,  
- oszczędne wykorzystywanie surowców skalnych na 
etapie budowy, 
- roboty powinny być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę wód, 
- dużej uwagi wymaga gospodarka wodami 
opadowymi. Poza ich oczyszczeniem należy wziąć 
pod uwagę możliwość ich retencjonowania w celu 
ograniczenia spływu powierzchniowego. Należy przy 
tym brać pod uwagę nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni. 
 
Dodatkowe informacje szczegółowe: 
Gerstmannowa E. i in. 1987. Przyrodnicze studium 
problemowe do planu zagospodarowania 
przestrzennego Mierzei Wiślanej. IOŚ Oddz. Gdańsk, 
Gdańsk. Msc. Gerstmannowa E. i inni. 1998. Plan 
Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. 
Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. 
Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., 
Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B 
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