
Karta informacyjna – Typ F 
 
Numer karty/rok 
 

1/2015 
 

Rodzaj dokumentu 
 

Opracowanie ekofizjograficzne 
 

Temat dokumentu 
 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona przed polami 
elektroenergetycznymi, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin 

Nazwa dokumentu 
 

Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 442 położonej 
w obrębie Jerzwałd, gm. Zalewo 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 
 

Opracowanie sporządzono w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki stanu 
środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale na poszczególne elementy środowiska z 
uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy 
stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. Elementem opracowania jest określenie 
wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na 
określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego 
zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania ekofizjograficznego jest również w skazanie na przyrodnicze 
predyspozycje analizowanego terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na w skazaniu 
obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się na zakres merytoryczny 
opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania 
terenu. Obszar opracowania obejmuje działkę nr 442, obręb Jerzwałd, gmina Zalewo, użytkowaną rolniczo. 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 
 Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: iławski, Gmina: Zalewo 

Znak sprawy 
 

GP.6722.4.2012.TŁ 
 

Dokument wytworzył 
 

Proj-plan s.c. 
Chełmińska 103 
86-300 Grudziądz 
Aktualizacja czerwiec 2015 r.  
Przez Biuro Urbanistyczne Artur Składanek  
ul. Al. 23 Stycznia 8/1 86-300 Grudziądz 

Data dokumentu 
 

Grudzień 2010 r. 
 

Dokument zatwierdził 
 

nie dotyczy 
 

Data zatwierdzenia dokumentu 
 

nie dotyczy 
 

Miejsce przechowywania dokumentu 
 

Urząd Miejski w Zalewie 
ul. Częstochowska 8 
14 - 230 Zalewo 
Email: cezary.trukawka@zalewo.pl 
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu 
 

http://www.zalewo.f117.pl/download/jerzwald19102015.pdf 
 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie 
 

tak 
 

Numery kart innych dokumentów w sprawie 
 

2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015 
 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 
 

Październik 2015 r. 
 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji 
 

nie dotyczy 
 

Uwagi 
 

Prace nad planem były zawieszone do czerwca 2015 r. 
 

 


