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Część I – przeszkody

czyli ile trwa przygotowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

Część II – pod prąd

czyli co robimy mimo przeszkód

Część III – świetlana przyszłość ?

czyli jak wygląda możliwość finansowania 
infrastruktury na obszarach cennych 

przyrodniczo



Gmina położona w południowo-wschodniej części

woj. warmińsko-mazurskiego

Ludność: 28 000 (8000 mieszka na wsi)

Powierzchnia: 634,8 km2, 16 jezior, Puszcza Piska

Około 70% powierzchni gminy

objęta jest ochroną wynikającą z wyznaczenia 
obszarów Natura 2000,

chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody

i Mazurskiego Parku Krajobrazowego



Część I - przeszkody

- styczeń 2005 – ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy
- listopad 2007 – pozytywna opinia Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- grudzień 2007 – wysłanie projektu planu do 

uzgodnień
- styczeń 2008 – wszczęcie procedury 
odrolnienia i odlesienia gruntów zgodnie

z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad (droga krajowa nr 63)



- maj 2008 – opracowanie raportu oddziaływania 

na środowisko dla zamierzenia polegającego na 
przeznaczeniu

gruntów rolnych na cele nierolne
i gruntów leśnych na cele nieleśne

- wrzesień 2008 – uzyskanie od Wojewody i 
dyrekcji Lasów Państwowych uzgodnienia dla 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
- styczeń 2009 – uzyskanie decyzji Ministra 

Środowiska wyrażającej zgodę na przeznaczenie 
gruntów na cele nierolnicze i nieleśne



Na przełomie roku 2007/2008 wiemy już, że 

nastąpią zmiany w wyznaczonych obszarach 
Natura 2000. Od kwietnia 2008 obszar doliny rzeki 

Pisy zostaje do nich włączony.
Przed zakończeniem procedury odrolnienia i 

odlesienia wchodzą w życie przepisy nakładające 
obowiązek sporządzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach mpzp.
9 lipca 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska uzgadnia jej zakres nakazując 

sporządzenie raportu po waloryzacji przyrodniczej. 
Należy ją przeprowadzić w okresie lęgowym i w 

pełni okresu wegetacyjnego



Część II – pod prąd



W roku 2006 na zlecenie 6 gmin
(Pisz, Turośl, Kolno, Zbójna, Nowogród, Ostrołęka)
opracowana została Strategia Rozwoju Produktu 

Turystycznego Pisa-Narew.
Szlak wodny ma długość 120 km, z tego 80 km 

rzeką Pisą i 60 km rzeką Narwią.
Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe 

obiektów do obsługi ruchu turystycznego, a obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja techniczna 

infrastruktury turystycznej.
Kolejny etap to wspólny wniosek do programu 

krajowego na realizację infrastruktury.













Część III – świetlana przyszłość?

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
Regionie Wielkich Jezior Mazurskich –

aglomeracja Pisz”

Wniosek złożony do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko finansowanego z 

Funduszu Spójności

Projekt o łącznej wartości 50 mln. zł.
Możliwe dofinansowanie na poziomie 50%



W ramach projektu zostanie wykonana:

- budowa 41,2 km nowej kanalizacji 
sanitarnej

- przebudowa 1,26 km kolektora sanitarnego

- budowa 32 km nowej sieci wodociągowej

- budowa 36 sztuk przepompowni ścieków

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków







WNIOSKI
1. Brak świadomości ekologicznej 

i odpowiedzialności Polaków
za środowisko naturalne

2. Brak wsparcia ze strony Państwa w zakresie 
budowy infrastruktury technicznej na terenie
gmin z wyznaczonymi obszarami chronionymi


