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1. CEL, ZAKRES I METODYKA OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot i zakres prognozy 

Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu ustaleń „Projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Krupniki),  
nazywanego dalej „planem” lub „mpzp”, na zasoby środowiska przyrodniczego a także 
przedstawienie skutków ustaleń planu na stan i funkcjonowanie środowiska, w tym na 
warunki życia mieszkańców. 

Prognoza oddziaływania na środowisko, jako element procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, została wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 
i z uwzględnieniem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko [lit. 2], zgodnie z wytycznymi Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (uzgodnienie Nr 17/NZ/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.) 
[Załącznik 1] oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (WOOŚ-
I.411.1.28.2016.EC z dnia 14 czerwca 2016 r.).) [Załącznik 2]. 

1.2. Zakres i podstawowe informacje o zawarto ści i głównych ustaleniach 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego ze w zględu na 
ochron ę środowiska oraz jego powi ązaniach z innymi dokumentami 

1.2.1. Zakres sporz ądzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 
sporządzony na podstawie uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady 
Miejskiej Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Krupniki) [lit. 54], 
uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 
2001 r. [lit. 53], na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym [lit. 3] oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego [lit. 10]. 

 
Projekt zmiany planu dotyczy zmiany ustaleń w zakresie działek nr 96/6, 96/8, 96/36, 
96/37 96/38, w obrębie geodezyjnym Krupniki. Szczegółowo zakres zmian w mpzp 
omówiono w pkt 1.2.1. Zakres projektu planu został przedstawiony na załączniku do 
uchwały intencyjnej. 
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Rys. 1 Załącznik do uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejsk
Choroszczy w sprawie przyst
przestrzennego gminy Choroszcz (cz
(źródło: Rada Miejska w Choroszczy)
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uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejsk
Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Krupniki)

ródło: Rada Miejska w Choroszczy) 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejską 
miejscowego planu zagospodarowania 

ci wsi Krupniki) 
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Rys. 2 Załącznik do projektu 

Choroszczy w sprawie 
gminy Choroszcz (częś
(źródło: UM w Choroszczy)
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projektu uchwały Nr ……………. z dnia ………….. 
Choroszczy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
gminy Choroszcz (części wsi Krupniki)  

Choroszczy) 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

………….. Rady Miejskiej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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1.2.2. Ogólna charakterystyka terenów obj ętych projektem planu  

Obszar objęty ustaleniami projektu planu znajduje się we wsi Krupniki, na zachodnim, 
najbardziej zurbanizowanym, przyległym do granic Białegostoku, terenie Gminy 
Choroszcz. Obszar zlokalizowanym jest poza, wymienionymi niżej, terenami objętymi 
ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]. 
Powierzchnia obszaru wynosi 1,2155 ha. 
 
Wg Regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (1994) Gmina Choroszcz leży na 
prowincji Nizin Wschodniobałtycko – Białoruskich, na wysoczyźnie Białostockiej 
stanowiącej jeden z mezoregionów Niziny Północnopodlaskiej.  

Gmina Choroszcz znajduje się na obszarze „Zielonych Płuc Polski. Gmina jest położona 
centralnie w stosunku do większości najważniejszych kompleksów przyrodniczych w 
regionie, zlokalizowanych w promieniu od kilku do kilkunastu kilometrów, jak: 

− Puszcza Knyszy ńska o randze Parku Krajobrazowego, 
− Kotlina Biebrza ńska z Parkiem Narodowym. 

 
Na zagospodarowania terenów Gminy znaczy wpływ mają tereny i obiekty objęte 
szczególnymi formami ochrony przyrody lub kwalifikujące się do objęcia ochroną, a w tym 
podlegające  ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody [lit. 4]. Należą do nich: 

� Narwiański Park Narodowy z otuliną 
� obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

„Bagienna Dolina Narwi” PLB200001, Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: 
Narwiańskie Bagna -  PLH200002 i Ostoja Narwiańska – PLH200024, 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, 
oraz wymagający ustalania warunków ochrony Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 218 
z obszarem ochronnym. 

1.2.3. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru obj ętego projektem 
planu 

Na terenie gminy obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących 
wyodrębnione obszary funkcjonalne, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady 
Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. [lit. 53]. 
Plan zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia, zasad kształtowania ładu 
przestrzennego i zagospodarowania terenu, zasad obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę 
techniczną, zasad ochrony środowiska oraz zasad obsługi komunikacyjnej.  
 
Tereny objęte uchwałą intencyjną w obwiązującym planie są przeznaczono tereny pod 
zabudowę mieszkaniową, a w tym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pensjonatową 
i letniskową (MN, MP, ML) zgodnie z poniższymi ustaleniami: 
 
„2.13. MN , MP, ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej 
i letniskowej.  
Zaleca się optymalną wielkość działek w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej 
1000 m2, bliźniaczej 600 m2 i szeregowej 300 m2 i odpowiednio szerokość frontu 20, 15 
i 10 m. W zabudowie pensjonatowej i letniskowej wielkości działek podwojona.  
Wysokość zabudowy parterowa, max 2-kondygnacjowa z poddaszem użytkowym. 
W obrębie rynku i zabudowy przyrynkowej w Choroszczy wysokość zabudowy 1 i 1/2 
kondygnacji z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich określonych dla strefy pełnej 
ochronnej. 
Dachy strome o nachyleniu połaci dachowych 30÷450. W kwartałach oddzielonych ulicami 
obowiązuje jednakowe nachylenie połaci dachowych i jednorodna kolorystyka. 
Budynki podpiwniczone o posadowieniu parteru do 1,30 m od poziomu terenu. Dopuszcza 
się towarzyszące usługi nieuciążliwe wbudowane i dobudowane. 
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Zalecana integracja przestrzenno 
i gospodarczej z zabudową
W przypadku wystąpienia funkcji usługowych obowi
postojowych samochodów osobowych w ilo
usług. 
Dopuszcza się lokalizację
przekraczającej 35,0 m2 w gł
ich lokalizację po granicy z działk
Dopuszcza się dojazdy do działek, pozbawionych bezpo
gminnych w ilości nie przekraczaj
przypadku obowiązuje post
i zagospodarowania terenu zgodnie z przep
o gospodarce nieruchomoś
Pełny rysunek obowiązującego planu został zamieszczony w ROZDZIALE 7  opracowania 
– Mapa 1. 
 

 
Rys. 3 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Choroszcz w zakresie obszaru obj
(źródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmuj

Wnioski - teren objęty zmianą
jest w części pod zabudowę
a w części pod tereny leśne. Na rysunku obowi
„leśny”, którego obszar jest znacznie wi
użytkowany jako teren zieleni urz
 
Zmiana planu będzie polegała na dostosowaniu ustale
uwarunkowań. Terem objęty granicami zmiany planu b
mieszkaniową jednorodzinną
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strzenno - funkcjonalna zabudowy towarzyszą
gospodarczej z zabudową mieszkalną. 

ąpienia funkcji usługowych obowiązuje zapewnienie miejsc 
postojowych samochodów osobowych w ilości min. 3 miejsca na 100 m

 lokalizację budynków gospodarczych o powierzchni u
w głębi działek, w zależności od potrzeb użytkownika, zalecaj

 po granicy z działką sąsiednią zabudowaną podobnymi obiektami.
 dojazdy do działek, pozbawionych bezpośredniego dost

ci nie przekraczającej 6 szt. - ciągami pieszo - jezdnymi. W takim 
zuje postępowanie o ustalenie warunków zabudowy 

zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 15, poz. 741).” 

ązującego planu został zamieszczony w ROZDZIALE 7  opracowania 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
w zakresie obszaru objętego projektem planu

ródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

ania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.)

ęty zmianą planu w dotychczas obowiązującym planie przeznaczony 
ci pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pensjonatow

śne. Na rysunku obowiązującego planu został 
jest znacznie większy niż w ewidencji geodezyjnej i który jest 

ytkowany jako teren zieleni urządzonej sąsiadującej zabudowie.   

dzie polegała na dostosowaniu ustaleń planistycznych do istniej
. Terem objęty granicami zmiany planu będzie przeznaczony pod zabudow
 jednorodzinną. 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

funkcjonalna zabudowy towarzyszącej - usługowej 

zuje zapewnienie miejsc 
ci min. 3 miejsca na 100 m2 pow. użytkowej 

 budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej nie 
żytkownika, zalecając 

 podobnymi obiektami. 
redniego dostępu do dróg 

jezdnymi. W takim 
powanie o ustalenie warunków zabudowy 

isami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

cego planu został zamieszczony w ROZDZIALE 7  opracowania 

͏ 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
tego projektem planu 

ródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

ania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
bnione obszary funkcjonalne.) 

ącym planie przeznaczony 
sjonatową i letniskową, 

został wyznaczony teren 
ewidencji geodezyjnej i który jest 

 planistycznych do istniejących 
dzie przeznaczony pod zabudowę 
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1.2.4. Opis ustale ń w zakresie zasad ochrony środowiska i krajobrazu 
kulturowego 

Podstawowe ustalania dotycz ące zasad ochrony  środowiska zawarte są w części – 
„Ustalania ogólne”, dotyczą one: 
- definicji: 
§2a pkt 5  - „obszarze narażonym na podtopienia - należy przez to rozumieć obszar 
maksymalnego możliwego zasięgu podtopień w rejonie doliny rzecznej, na którym 
występuje pojawienie się wód podziemnych blisko powierzchni terenu występujące w 
związku z: obniżeniem powierzchni terenu, piętrzeniem wód podziemnych na skutek 
podnoszenia się zwierciadła wód w ciekach i zbiornikach powierzchniowych, 
antropogenicznym zahamowaniem przepływu wód podziemnych;” 
- ustale ń planistycznych:  

- obowiązku zachowania w granicach działki uciążliwości wynikających 
z użytkowania obiektów na niej zlokalizowanych, 

- zakresu i sposobu kształtowania i ochrony zabudowy ze względu na uciążliwości 
wynikające z funkcjonowania dróg na terenie gminy,  

- zakazu lokalizacji i użytkowania ferm hodowlanych w tym zwierząt futerkowych, za 
wyjątkiem inwestycji, których uciążliwość ogranicza się do granic własnej działki, 

- ustalenia minimalnej strefy wolnej od zabudowy - 15,0 m od cieków wodnych oraz 
10,0 m od rowów melioracyjnych, z zabezpieczeniem do nich swobodnego  
dostępu. 

 
Szczegółowe ustalenia zwi ązane z ochron ą środowiska zawarte są w części 
zatytułowanej – „Ustalania dotyczące zasad ochrony środowiska” i dotyczącą one:  

- zaopatrzenia w wodę użytkowników na terenie gminy z wodociągu gminnego, 
- odbioru ścieków sanitarnych przez system kanalizacji zbiorczej z odprowadzeniem 

do oczyszczalni gminnych oraz systemu kanalizacyjnego miasta Białegostoku, 
- użytkowania oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych (tzw. 

szczelnych lub szamb) jako rozwiązań tymczasowych, 
- zasad odprowadzania wód opadowych do cieków i do gruntu, 
- zasad gromadzenia i usuwania odpadów stałych – odpady powinny być 

gromadzone na każdej działce i usuwane w systemie zorganizowanym, 
- utwardzania i wyprofilowania nawierzchni dróg i parkingów, 
- zagospodarowania terenów po zakończeniu budowy przed oddaniem obiektów do 

użytkowania. 
Zgodne z zapisami zawartymi w planie do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje 
dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, a dla terenów zainwestowanych 
wskazanych na cele ponadlokalne, dotychczasowy sposób zabudowy z dopuszczeniem 
remontów związanych z utrzymaniem obiektów, lecz bez prawa dalszej rozbudowy. 

1.2.5. Opis ustale ń w zakresie infrastruktury technicznej. 

W dotychczas obowiązującym miejscowym planie w zakresie infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia: 

� w zakresie zaopatrzenia w wod ę – „zaopatrzenie w wodę siecią gminną 
z istniejących stacji uzdatniania wody w Choroszczy, Rogowie, Złotorii oraz 
w etapie w Barszczewie”, 

� w zakresie odprowadzenia wód opadowych  – „obszary silnie zurbanizowane 
(miasto Choroszcz, Krupniki i Klepacze przyległe do miasta Białegostoku oraz 
wzdłuż drogi krajowej Nr 8) wymagają systemów kanalizacji deszczowej 
zakończonej separatorami i piaskownikami przed odprowadzeniem wód do cieków 
wodnych”, (…) „na pozostałych obszary gminy odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowo do gruntu”; Odprowadzenie zanieczyszczonych wód odpadowych 
do wód powierzchniowych i do ziemi wymaga podczyszczenia i uzyskania 
pozwolenia wodno - prawnego.” 
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� w zakresie zaopatrzenia w ciepło  – dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie  
sieci ciepłowniczych  ustala się zasilanie odbiorców z ciepłowni miejskiej i kotłowni 
przy szpitalu psychiatrycznym w pozostałych przypadkach ustala się zaopatrzenie 
w ciepło  z kotłowni indywidualnych, 

� zaopatrzenie w gaz ziemny  – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej, dalsza 
rozbudowa systemu gazowniczego na terenie gminy uwarunkowana jest budową 
gazociągu wysokiego ciśnienia i SRP I st. w rejonie miasta Choroszcz, 

� zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą - z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej, 

„4.2. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) ustala się zasady odprowadzenia ścieków: 

a) (…) 

b)  na obszarze aglomeracji Choroszcz i aglomeracji Białystok oraz na terenie 
objętym gminną kanalizacją sanitarną odprowadzenie ścieków do gminnej 
kanalizacji sanitarnej, 

(…); 

2) dopuszcza się: 

a) na terenie całej gminy, z wyjątkiem: 

- obszarów zalewowych i obszarów narażonych na podtopienia, 

- terenów na których istnieją techniczne możliwości podłączenia do kanalizacji 
gminnych, 

budowę oczyszczalni ścieków zgodnie z poniższymi ustaleniami: 

- przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, 
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego, w 
ramach zwykłego korzystania z wód, będących wyrobami budowlanymi 
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

- oczyszczalni ścieków będących obiektami budowlanymi, których użytkowanie 
stanowi szczególne korzystanie z wód, 

b) na terenie całej gminy, z wyjątkiem obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego, 
budowę tymczasowych zbiorników bezodpływowych funkcjonujących do czasu 
powstania technicznych możliwości podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej, 
pod warunkiem zabezpieczenia ich w przypadku powodzi lub podtopień przed 
przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska; 

4)  podział terenów w zależności od sposobu odprowadzenia ścieków przedstawiono 
na rysunku „Zasady odprowadzenia ścieków”. 

 
 
 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ 

 

 

 

 

 

Fot. 1   Widok obszaru obję
(źródło: http://www.turystyka.wrotapodlasia.pl/Map/Map.aspx)
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objętego projektem planu  
http://www.turystyka.wrotapodlasia.pl/Map/Map.aspx) 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 
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1.2.6. Dokumenty zwi ązane z wykonywanym opracowaniem 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz uchwalone uchwałą Nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 
października 2004 r., wykonane przez Piotra Mioduszewskiego i Marka Fiedoruka 
z zespołem, Białystok 2004 r.[lit. 34], 

2) Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz wykonana przez Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Lublinie, autorzy Joanna Czopek i inni, Lublin 
2012 r, [lit. 35]. 

3) Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004 – 2012 
wykonany przez Jarosława Danowskiego z zespołem, Choroszcz 2004 r., stanowi 
załącznik do Uchwały Nr XII/120/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 czerwca 
2004r. w sprawie gminnego programu ochrony środowiska, 

4) Uchwała nr XXV/310/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. 
w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Choroszcz (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2009 r. 
Nr 94 poz. 1030) 

5) Rozporządzenie Nr 5/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 244, poz. 2383 ze zm.), 

6) Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2013, stanowiący 
załącznik do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 czerwca 
2004 r., wykonany przez Jarosława Danowskiego z zespołem, Choroszcz 2004 r. 
(z późn. zm.).  

7) Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002 – 2015, stanowiąca załącznik do 
uchwały Nr XXVII/246/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 
roku, wykonana przez Burmistrza Gminy Choroszcz przy współudziale mieszkańców, 
radnych i in., Choroszcz 2002 r. 

8) Plan gospodarki odpadami dla powiatu białostockiego opracowany przez EKO–
EFEKT Sp. z o.o. 

9) Uchwała Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 
2009 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja 
białostocka”, 

10) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Zarząd 
Województwa Podlaskiego 2003 r. [lit. 27], 

11) „Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017 [lit. 33], 
12) Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki 

wodnej (Dyrektywa wodna; Dz.U.UE.L.2000.327.1, Dz.U.UE-sp.15-5-275 ze zm.), [lit. 
20] 

13) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [lit. 21] 

14) Pakiet klimatyczno-energetyczny (przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 
2008 r.) [lit. 22] 

 
Ad 1) Powiązanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choroszcz [lit. 34] wynika wprost z art. 9 pkt 4 („Ustalenia studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”) i stosowane są zgodnie z art. 20 
pkt 1 („Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
studium…”), art. 14 pkt 3 i art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym [lit. 3].  
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Rys. 4 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie 

obszaru objętego projektem planu
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 

 
Rys. 5 SUiKZP Gm. Choroszcz 

obszarów funkcjonalnych gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
projektem planu i terenów s
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 
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Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie 
ętego projektem planu 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gm. Choroszcz – Kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
obszarów funkcjonalnych gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
projektem planu i terenów sąsiadujących 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
obszarów funkcjonalnych gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Rys. 6 SUiKZP Gm. Choroszcz 

obszaru objętego projektem planu i terenów s
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 

 
W Studium…  [lit. 34] zostały okre

obszarów funkcjonalnych. Na terenie gminy Choroszcz zostało wyznaczonych s
podstawowych obszarów struktury przes
i zasad zagospodarowania:
 

1) obszar miasta Choroszcz (MCh),

2) obszar podmiejski Białegostoku ( PB),

3) obszar aktywności gospodarczej i przedsi

4) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa (RP),

5) obszar lasów i kształtowania le
(LE), 

6)  obszar ochrony warto
Narodowego i Natura 2000 ( OP

oraz trzy strefy ograniczeń 
1) strefa ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

2) strefa obszaru otuliny Narwia

3) strefa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi.

Obszar objęty projektem planu jest poło
obszar podmiejski Białegostoku
zawarte pomiędzy granicą
miasta Białegostoku” – grunty wsi Porosły ( południowa  cz
Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn  . 
Kształtowany jako obszar podmiejskiej zabudowy mieszkaniowo 
funkcjonalnie powiązany ze zurbanizowanymi dzielnicami Białegostoku. 
 Na terenie obszaru zakłada si

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI)

11 

SUiKZP Gm. Choroszcz - Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
ętego projektem planu i terenów sąsiadujących 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego 

zostały określone kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
obszarów funkcjonalnych. Na terenie gminy Choroszcz zostało wyznaczonych s
podstawowych obszarów struktury przestrzennej ze względu na zróż
zasad zagospodarowania: 

obszar miasta Choroszcz (MCh), 

obszar podmiejski Białegostoku ( PB), 

ści gospodarczej i przedsiębiorczości (AG), 

j przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa (RP), 

obszar lasów i kształtowania leśno - dolinnych korytarzy powią

obszar ochrony wartości przyrodniczych w ramach Narwia
Narodowego i Natura 2000 ( OP-NPN). 

ń - są to: 
strefa ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 

strefa obszaru otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 

strefa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. 

ty projektem planu jest położony na terenie oznaczonym w Studium…
obszar podmiejski Białegostoku i „obejmuje tereny na południe od szosy warszawskiej, 

dzy granicą z miastem Białystok,  a planowaną obwodnic
grunty wsi Porosły ( południowa  część), Jeroniki, Łyski, Krupniki, 

Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn  .  
Kształtowany jako obszar podmiejskiej zabudowy mieszkaniowo 

ązany ze zurbanizowanymi dzielnicami Białegostoku. 
Na terenie obszaru zakłada się: 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie  

 i kierunków zagospod. przestrzennego  

lone kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
obszarów funkcjonalnych. Na terenie gminy Choroszcz zostało wyznaczonych sześć 

du na zróżnicowanie funkcji 

dolinnych korytarzy powiązań ekologicznych 

ci przyrodniczych w ramach Narwiańskiego Parku 

GZWP – 218, 

oznaczonym w Studium… PB - 
„obejmuje tereny na południe od szosy warszawskiej, 

ą obwodnicą „południową 
Jeroniki, Łyski, Krupniki, 

Kształtowany jako obszar podmiejskiej zabudowy mieszkaniowo – usługowej 
zany ze zurbanizowanymi dzielnicami Białegostoku.  
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• modernizację i zmianę funkcji zabudowy zagrodowej na mieszkaniową 
i mieszkaniowo–usługowo–rzemieślniczą we wsiach Porosły, Jeroniki, Krupniki,  
Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn;  

• rozwój zabudowy mieszkaniowej – głównie jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej poprzez sukcesywne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę, 
z równoczesnym przygotowaniem warunków uzbrojenia w infrastrukturę 
techniczną; 

• utrzymanie w użytkowaniu rolniczym gruntów rolnych przeznaczonych na inne 
cele do czasu realizacji zmiany sposobu zagospodarowania.” 

 

W planie należy uwzględnić również zawarte w Studium zapisy dotyczące ochrony 
środowiska i zasad korzystania z infrastruktury technicznej: 
 
pkt 8.5 Ochrona środowiska wodnego 
„(…) Kierunki ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych:  

• racjonalna gospodarka wodno - ściekowa,  
• ochrona powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniami mogącymi prze-

nikać do wód wg celów dla kształtowania tych elementów środowiska, 
• wyznaczenie stref ochrony pośredniej wokół ujęć wody przeznaczonej do zbioro-

wego zaopatrzenia, 
• tworzenie warunków samooczyszczania w wodach płynących i stojących, 
• racjonalne wykorzystanie wód do celów gospodarczych i w rolnictwie….” 

 
pkt 16.2 Ujęcia wody 
„Wody podziemne mimo znacznej miąższości utworów słabo przepuszczalnych 
i izolujących wgłębne warstwy wodonośne wymagają stosowania ochrony biernej 
w postaci ograniczenia źródeł zanieczyszczeń jak i czynnej w postaci stosowania stref 
ochronnych i budowy infrastruktury technicznej służącej ograniczeniu odprowadzania 
zanieczyszczeń do ziemi i cieków wodnych. 
Podstawowym wymogiem planistycznym związanym z eksploatacją ujęć wody jest 
utrzymanie stref ochronnych.” 
 
pkt 17.1 Zasady postępowania w zakresie odprowadzenia ścieków 
„Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych zbiorowego odprowadzenia 
ścieków jest zadaniem własnym gminy, realizowanym m.in. poprzez ustalenie kierunków 
rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 
Priorytety odnośnie niezbędnego zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wynikają 
z wymogów ochrony środowiska. Zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej należy 
objąć: 

• (…) 
• tereny o większej intensywności zabudowy - w których spełnienie ustawowych 

warunków dopuszczających odprowadzenia ścieków oczyszczonych do ziemi jest 
ograniczone sposobem zagospodarowania terenu lub lokalizacją działki. 

Ustala się nast. zasady korzystania mieszkańców z gminnego systemu odprowadzania 
ścieków:  

a) z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej gm. Choroszcz będą korzystali odbiorcy usług: 
• obecnie podłączeni do sieci kanalizacyjnej, 
• wszyscy odbiorcy zlokalizowani na obszarach rozwojowych, oznaczonych jako 

MCh, PR, AG, 
• odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie istniejących sieci, 
• odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie wyznaczonych pasów infrastruktury 

i przewidywani w przyjętym do realizacji wariancie koncepcji rozbudowy kanalizacji 
gminy, 
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b)  z sieci kanalizacji sanitarnej miasta Białegostoku będą korzystali mieszkańcy gm. 
Choroszcz – w zakresie określonym w porozumieniu przedsiębiorstwa pomiędzy m. 
Białystok, Wodociągami Białostockimi i gminą Choroszcz, 

c)  na pozostałych terenach mieszkańcy będą korzystali z gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej w zakresie określonym przez gminę, przewiduje się również możliwość 
budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków lub gromadzenia w zbiornikach 
szczelnych i wywożenia na wylewisko na zasadach ustalonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy i w przepisach ogólnych. 

 
Podsumowanie 
Uwzględnienie obowiązku ustaleń Studium wynika wprost z art. 9 pkt 4  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [lit. 3], dlatego przytoczone ustalenia 
Studium powinny być zastosowane w sposób bezpośredni. Mapy Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz: Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 
projektem planu i terenów sąsiadujących [Mapa 2][Mapa 3], Kierunki kształtowania 
struktury przestrzennej obszarów funkcjonalnych w zakresie obszaru objętego projektem 
planu i terenów sąsiadujących [Mapa 4]] i Kierunki zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów sąsiadujących  [Mapa 5] [Mapa 6] 
zostały załączone w ROZDZIALE 0. 
 
 Ad 2) Podstawą wykonania Ekofizjografii jest art.72 ust.4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.200 r. [lit. 1] oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
9.09.2002. w sprawie opracowań ekofizjograficznych [lit. 17].  
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w wymienionych wyżej aktach prawnych w planie należy 
uwzględnić zapisy dotyczące gospodarki wodno–ściekowej zawarte w Ekofizjografii, a w 
tym dotyczące: 
 
pkt 2.2. Zmiany w środowisku oraz zdolność do regeneracji. Hydrosfera.  
„Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego może być 
oczyszczalnia ścieków w Choroszczy. Kolejny czynnik powodujący zanieczyszczenia wód 
gruntowych, powierzchniowych, a także gleb to występowanie (…) nielegalnych zrzutów 
ścieków (…). Powoduje to przedostawanie się do środowiska substancji szkodliwych.” 
 
pkt 2.7. Jakość środowiska, jego zagrożenia i identyfikacja źródeł tych zagrożeń 
„Potencjalne zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowi: 
- brak pełnej kanalizacji; 
- (…); 
- brak bezodpływowych, szczelnych zbiorników na ścieki lub ich nieszczelność w części 

budynków mieszkalnych wyposażonych w wewnętrzne systemy kanalizacyjne (…).” 
 
pkt 3.1. Ocena odporności środowiska na degradacje. 
„Mała odporność wód wgłębnych (mała prędkość przepływu, niski stopień 
samooczyszczania się wód) wymaga szczególnej ich ochrony przed czynnikami 
degradującymi (…). Powstanie zabudowy na terenach nie uzbrojonych powinno więc 
pociągać za sobą konieczność równoległego realizacji sieci kanalizacyjno–wodociągowej. 
Uwzględniając powyższe kryteria (uwarunkowania) odporności wód podziemnych 
w gminie wydzielono: 
- obszary o najmniejszej odporności na degradacje jakościową i o największym 
zagrożeniu - to doliny Narwi i dwóch pozostałych rzek, płytkie wody wierzchowinowe w 
piaskach i w zagłębieniach bezodpływowych. We wszystkich przypadkach brak warstwy 
izolującej od góry i dopływ zanieczyszczeń, a także roczne wahania poziomu w zakresie 
od 0 do 2 m p.p.t. sprzyja zagrożeniu i powoduje szybkie zmiany hydrochemizmu wód 
(…); 
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- obszary o średniej odporności jakościowej na degradacje to obszary występowania wód 
czwartorzędowych (...); 
 
- obszary o wysokiej odporności jakościowej na degradacje - to wody kredowe, zalegające 
głęboko i posiadające znikomy kontakt z zanieczyszczeniami (…).” 
 
pkt 3.4. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku. 
„Rolnictwo, osadnictwo oraz rozwój infrastruktury drogowej i drobnego przemysłu stały się 
też głównym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (ścieki 
komunalne, nawozy naturalne i sztuczne, środki ochrony roślin, zanieczyszczenia o 
charakterze punktowym, ścieki z tras komunikacyjnych).” 
 
pkt 3.5. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia. 
„Na obszarach wiejskich, gdzie wzrostowi poboru wód (rozbudowa wodociągów) nie 
towarzyszy budowa systemów kanalizacyjnych, w tym systemów oczyszczania ścieków, 
wpływ antropopresji uwidacznia się wzrostem stężeń związków azotowych oraz 
fosforanów.” 
 „Zagrożenia jakościowe wiążą się z takimi brakami infrastruktury technicznej jak: 
• brak zbiorowych systemów odprowadzania ścieków; 
• brak bezodpływowych zbiorników na ścieki lub ich rozszczelnienie w części budynków 

mieszkalnych wyposażonych w wewnętrzne systemy kanalizacyjne, 
w gospodarstwach domowych posiadających sieć wodociągową; 

• pojedyncze przypadki zamiany studni kopanych po zwodociągowaniu na szamba lub 
śmietniki (…).” 

 
„Możliwości ograniczenia zagrożeń: 
(…) 
• rozbudowa systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 

obejmującego wszystkie tereny osadnicze; 
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na 

ścieki w zabudowie rozproszonej i kolonijnej; 
• wdrożenie systemu nadzoru nad funkcjonowaniem indywidualnych obiektów 

gromadzenia i oczyszczania ścieków (…).” 
 
pkt 5. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 
„Brak dostatecznych systemowych rozwiązań gromadzenia i odprowadzania ścieków 
stwarza zagrożenie dla stosunków wodnych w zakresie jakościowym.” 
 
pkt 6. Fizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i ocena 
przydatności środowiska dla różnych form zagospodarowania obszaru. 
Strefa funkcji osadniczej 
„Do prawidłowego spełniania funkcji konieczna jest pełna, zbiorcza sieć wodociągowo - 
kanalizacyjna, sieć gazowa, drogowa, telefoniczna oraz zorganizowany odbiór 
wytwarzanych i segregowanych w miejscu wytwarzania odpadów komunalnych. 
Indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę oraz gromadzenia ścieków (przydomowe 
oczyszczalnie z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do gruntu) dopuszczalne są 
jedynie w przypadku zabudowy rozproszonej i kolonijnej.” 
Strefa aktywności gospodarczej 
„Generalnie na obszarze doliny rzecznej odporność środowiska na degradacje jest niższa. 
(…) Do prawidłowego spełniania funkcji konieczna jest zbiorcza lub zakładowa sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa, oczyszczalnia ścieków, sieć gazowa, 
drogowa, telefoniczna oraz zorganizowany odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych 
i przemysłowych. Wody podziemne mogą być pobierane wyłącznie na potrzeby produkcji 
artykułów żywnościowych, farmaceutycznych oraz cele socjalnobytowe. 
Oczyszczone ścieki, w przypadku braku właściwego odbiornika wód pościekowych mogą 
być odprowadzane do ziemi w obszarze z nadkładem czwartorzędowym o miąższości 
powyżej 10m.” 
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Podsumowanie 
Z przytoczonych ustaleń Ekofizjografii wynikają poniższe wnioski, które należy uwzględnić 
przy zmianie ustaleń mpzp i przy wykonaniu prognozy odziaływania wprowadzonych 
zmian na środowisko; 
1) w wyniku odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska na zaniemczy-

szczenie narażone są:  
− wody wgłębne ze względu na małą prędkość przepływu, niski stopień 

samooczyszczania oraz cienką warstwę izolacyjnych gruntów naścielonych lub 
nieciągłość warstwy izolacyjnej, 

− obszary dolin rzecznych, płytkie wody powierzchniowe w piaskach 
i w zagłębieniach bezodpływowych – ze względu na brak warstwy izolującej od 
góry i dopływ zanieczyszczeń; zagrożeniu sprzyjają również eksploatacja wód 
oraz roczne wahania ich poziomu powodujące szybkie zmiany składu 
chemicznego wód; 

− obszary o średniej odporności jakościowej na degradację (obszary występowania 
wód czwartorzędowych, które maja bezpośredni kontakt ze skażonymi wodami 
powierzchniowymi) - wody wgłębne piętra czwartorzędowego ze względu na 
położenie geologiczne zawierają często ponadnormatywną zawartość związków 
żelaza, manganu oraz wskazują przekroczenie dopuszczalnych wartości 
w zakresie barwy i mętności; wody przypowierzchniowe, tam gdzie nie są pokryte 
utworami słabo przepuszczalnymi są zagrożone zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi, w tym również bakteriologicznymi; 
 

2)  potencjalne zagrożenia dla środowiska stanowią: 
− brak systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy, w tym brak 

zbiorowych systemów odprowadzania ścieków na obszarach szczególnie 
wrażliwych na zanieczyszczenia, 

− nieszczelne lub wadliwie eksploatowane bezodpływowe zbiorniki na ścieki 
i oczyszczalnie ścieków, 

− nielegalne zrzuty ścieków, 
− przypadki zamiany studni kopanych na szamba lub śmietniki (…). 
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Ad 3)  W Programie Ochrony Środowiska Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2012 
w ramach analizy SWOT określono słabe i mocne strony obecnie funkcjonującego 
systemu gospodarki wodno-ściekowej i wyznaczono następujące długoterminowe 
i krótkoterminowe cele działań organów gminy: 
 
„IV.1.a. Mocne strony. (…) 
29) Istniejące rezerwy wydajności ujęć wody pozwolą w perspektywie lat na swobodny 

rozwój mieszkalnictwa i gospodarki. 
30) Rozwinięta sieć wodociągowa jak również intensywnie rozwijające się 

wodociągowanie podnosi atrakcyjność inwestycyjną powiatu 
31) Istnieją znaczne rezerwy przepustowości w oczyszczalni ścieków”. 
 
„IV.1.b. Słabe strony.(…) 
40) Generalny brak systemu kanalizacji deszczowej we wsiach. 
41) Zbyt niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich. Obserwowana tendencja 
wodociągowania bez równoczesnego kanalizowania stanowi zagrożenie dla użytkowych 
warstw wodonośnych, szczególnie na obszarach o braku izolacji, jak również dla wód 
powierzchniowych”. 
 
„VI.2 Cele programu. 
W celu realizacji misji rozwoju przyjęto 8 celów strategicznych. Nawiązują one do celów 
przyjętych w „Powiatowym Programie Ochrony Środowiska”, „Programie ochrony  
środowiska województwa podlaskiego na lata 2003-2006” oraz zawartych w „Nowej 
polityce ekologicznej państwa” i „Narodowej Strategii ochrony środowiska na lata 2000-
2006”: 

A. Zachowanie oraz odtwarzanie bogactwa przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych. 

B. Ochrona zasobów wód i poprawa ich jakości, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb 
i powierzchni ziemi. 

C. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, poprawa stanu czystości. 
D. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 
E. Zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych. 
F. Ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich 

skutków. 
G. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wiedzy o stanie środowiska 

przyrodniczego i zasadach racjonalnego wykorzystania jego zasobów. 
H. Rozwój świadomości ekologicznej oraz innowacyjności, transfer i wdrażanie 

nowoczesnych, proekologicznych technologii.” 
 

Podsumowanie 
Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i nie 
inwestycyjnym i mają służyć eliminacji lub ograniczeniu natężenia oddziaływania 
czynników zagrażających zasobom środowiska naturalnego oraz do odtwarzania 
użytkowanych zasobów. Należą do nich: 

1) monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń, 
2) racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności, 

wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody na 
cele komunalne, 

3) zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów i gazów, 
4) unieszkodliwianie czynników zagrożenia dla środowiska, 
5) aktywna ochrona przyrody i krajobrazu, 
6) mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych 

Wymienione działania w zależności od sytuacji w gminie mogą być wzbogacane o inne 
działania, które będą przeciwdziałać nowo pojawiającym się zagrożeniom dla środowiska 
naturalnego. 
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Ad 4 i 5) W uchwale nr XXV/310/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Choroszcz (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2009 r. 
Nr 94 poz. 1030) wyznaczono obszar aglomeracji obejmujący miasto Choroszcz 
i położone w gminie Choroszcz wsie: Kruszewo, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Rogowo, 
Rogowo- Majątek, Rogówek, Ruszczany, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Żółtki. 
 
Zakres Aglomeracji Choroszcz,  wyznaczający teren na którym ścieki komunalne powinny 
być zbierane i przekazywane do oczyszczalni, ustalono zgodnie z treścią  art. 43 ust. 2a 
z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (zgodnie z obowiązującym wówczas (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). 
 
Na podstawie obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 
2004 r. Nr 283, poz. 2841 ze zm.) określono obszar i granice Aglomeracji 
z uwzględnieniem wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km sieci. Dodatkowo do Aglomeracji 
dołączono wsie dla których wskaźnik powyższy nie obowiązywał: Kruszewo, Izbiszcze, 
Konowały, Rogowo, Rogowo - Majątek, Rogówek, Ruszczany, Kościuki, Zaczerlany, 
położone na terenach "Bagiennej Doliny Narwi", objętych ochroną na podstawie zapisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zgodnie z obowiązującym 
wówczas Dz. U. z 2004 r. Nr. 92, poz. 880 z późn. zm.) 
W załączniku do niniejszej uchwały, na mapie w skali 1:25 000 przedstawiono przebieg 
granic Aglomeracji, który przyjęto „wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych bądź 
przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych”.  
 
W związku z wprowadzeniem uchwały nr XXV/310/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
„w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Choroszcz”, ustalenia mpzp gm. Choroszcz 
wymagały pilnej zmiany, ponieważ ustalały inne zasady odprowadzania i oczyszczania 
ścieków - przewidywały odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego z terenu 
całej gminy (za wyjątkiem rozproszonej zabudowy zagrodowej) a nie terenów położonych 
w granicach Aglomeracji. Omawiane zmiany, uwzględniające treść uchwały w sprawie 
wyznaczenia Aglomeracji Choroszcz, są przedmiotem propozycji  ustaleń planu i 
niniejszej prognozy. 
 
Oprócz terenów z których przewidziano odprowadzenie ścieków do oczyszczalni (terenów 
Aglomeracji) w treści ustawy Prawo wodne dopuszczono stosowanie systemów 
indywidualnych i innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska (art. 42 pkt 4). 
Dostosowanie tych zapisów do uwarunkowań środowiskowych i urbanistycznych jest  
również treścią proponowanych zmian w ustaleniach mpzp gminy Choroszcz (część wsi 
Krupniki). 
 
Ad 6) ÷ 14) 

6) Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2013, stanowiący 
załącznik do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 18 
czerwca 2004 r., wykonany przez Jarosława Danowskiego z zespołem, Choroszcz 
2004 r. (z późn. zm.).  

7)  Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002 – 2015, stanowiąca załącznik do 
uchwały Nr XXVII/246/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 
roku, wykonana przez Burmistrza Gminy Choroszcz przy współudziale 
mieszkańców, radnych i in., Choroszcz 2002 r. 

8)  Plan gospodarki odpadami dla powiatu białostockiego opracowany przez EKO–
EFEKT Sp. z o.o. 

9)  Uchwała Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 
2009 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja 
białostocka” 

10) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Zarząd 
Województwa Podlaskiego 2003 r. [lit. 27], 

11) „Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017 [lit. 33], 
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12) Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dyrektywa wodna; Dz.U.UE.L.2000.327.1, Dz.U.UE-sp.15-5-275 
ze zm.), [lit. 20] 

13) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [lit. 21] 

14) Pakiet klimatyczno-energetyczny (przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 
2008 r.) [lit. 22] 

 
Wymienione powyżej opracowania mają związek pośredni i tematyczny z wykonywaną 
prognozą, są sporządzane w ramach realizowanych przez gminę zadań publicznych 
z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Na podstawie ustaleń w/w programów gmina 
powinna prowadzić działania i kształtować politykę w zakresie ochrony przyrody i ochrony 
środowiska. Dotyczy to również dokumentów wykonywanych w ramach zadań powiatu 
i województwa, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na politykę gminy. 

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporz ądzaniu prognozy 

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko 
wynikających z ustaleń planu i określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub 
kompensujących negatywne oddziaływania oraz w miarę potrzeb przedstawienie 
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 

Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wykonano na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 [lit. 2].  

Zakres terytorialny i merytoryczny opracowania jest zgodny z uchwałą intencyjną 
Nr XXIX/231/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz [lit. 54] i opracowanego na jej podstawie projektu zmiany planu 
z uwzględnieniem obszarów sąsiadujących, na które będą miały wpływ ustalenia 
sporządzanego dokumentu. 

Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie do projektu uchwały 
w sprawie w/w planu został uzgodniony na podstawie art. 46 pkt 1, art. 53, art. 58 ust. 1 
pkt 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku 
(uzgodnienie Nr 17/NZ/1616 z dnia 7 czerwca 2016 r.) [Załącznik 1] i Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku (pismo znak: WOOŚ-
I.411.1.28.2016.EC z dnia 14 czerwca 2016 r.) [Załącznik 2]. 

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego, uwarunkowań 
ekofizjograficznych, walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń 
i uciążliwości, analizy dostępnych opracowań planistycznych i dokumentacyjnych na 
poziomie gminy, województwa i kraju oraz oceny realizacji obowiązków prawnych 
i skuteczności rozwiązań chroniących środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów 
oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń antropogenicznych do środowiska. 

Ustalenia projektu planu zostały przeanalizowane ze względu na możliwość powstania 
warunków do generowania czynników powodujących potencjalne zagrożenia dla 
środowiska oraz dopuszczalności i możliwość jego przekształceń w związku z ze zmianą 
uregulowań prawnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym analizie i ocenie podlegały ustalenia zawarte w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego i ich powiązania funkcjonalno – przestrzenne 
w zakresie przewidywanego odziaływania na środowisko: jego jakości, stanu 
i funkcjonowania oraz wpływu na warunki życia mieszkańców, na obszary objęte  
prawnymi formami ochrony, a w tym na obszar sieci Natura 2000. 
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W prognozie założono, że ustalenia planu będą realizowane przy wykorzystaniu terenu  
i jego przekształceń w maksymalnym zakresie dopuszczonym planem. W związku 
z powyższym w opracowaniu dokonano porównania istniejącego stanu środowiska ze 
stanem przewidywanym w wyniku zmiany sposobu zagospodarowania związanego 
z ustaleniami planu.  
W prognozie oceniono stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację 
i zdolność do regeneracji oraz tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń planu, 
skutki dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu 
w zakresie  zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności 
ochrony bioróżnorodności i właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach 
użytkowania. Oceniono również określone w projekcie planu warunki zagospodarowania 
przestrzennego, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości 
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, zagrożenia 
dla środowiska z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form 
ochrony przyrody i innych obszarów chronionych, zakres zmian w krajobrazie oraz 
możliwość rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na 
środowisko. 

W wyniku oceny założono możliwość: 
� dopuszczenia ustaleń zawartych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 

w przypadku, gdy proponowane zmiany zasad zagospodarowania nie będą stwarzały 
warunków do postania zagrożeń dla środowiska lub zasadniczych zmian warunków 
środowiskowych, 

� wprowadzenia propozycji zapobiegających lub łagodzących zmiany środowiskowe 
w przypadku stworzenia przez ustalenia planu warunków do powstania znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko, 

� przedstawienia propozycje rozwiązań alternatywnych, w stosunku do proponowanych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania, w przypadku możliwości 
powstania większych zagrożeń lub gdy proponowane środki łagodzące lub 
zapobiegające okażą się niewystarczające, 

� przedstawienia rozwiązań łagodzących lub kompensujących – w przypadku 
niemożliwości zastosowania lub braku rozwiązań alternatywnych, które wykluczą lub 
złagodzą  szkodliwe oddziaływania lub zmiany środowiskowe. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ORAZ DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANI A 
ŚRODOWISKA  

2.1. Poło żenie, u żytkowanie i zagospodarowanie terenu

Projektem planu objęto cześć
Rozpatrywany teren położ
z Białymstokiem i obejmuje obszar o 
96/6, 96/8, 96/36, 96/37 96/38.
 

 

Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw.  Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, 
którą twarzy miasto Białystok i gminy o
terenu został przedstawiony na
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
projektem planu i terenów są
Aktualnie teren objęty projektem planu jest w wi
mieszkaniową jednorodzinną
jako grunty rolne: 
- pastwiska trwałe – 46 % (0,555 ha),
- grunty orne  - 9% (0,111 ha),
- grunty zadrzewione i zakrzewione na u
- lasy – 3% (0,039 ha), 
- grunty pod rowami 1% (0,014 ha).
Zagospodarowania terenu został przedstawione na planie sytuacyjnym 
do uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejsk
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz (części wsi Krupniki)” i 
planu”  
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CHARAKTERYSTYKA ORAZ DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANI A 

żytkowanie i zagospodarowanie terenu  

ęto cześć terenu gminy Choroszcz w obrębie geodezyjnym Krupniki.. 
Rozpatrywany teren położony jest w zachodniej części gminy przy granicy 

Białymstokiem i obejmuje obszar o powierzchni ok. 1,2155 ha w zakresie działek o nr 
96/6, 96/8, 96/36, 96/37 96/38. 

 
Rys. 7  
Lokalizacja terenu objętego opracowaniem
 ( źródło: http://choroszcz.e-

 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw.  Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, 
twarzy miasto Białystok i gminy ościenne. Aktualny sposób zagospodarowania 

terenu został przedstawiony na Mapie 3   „SUiKZP Gm. Choroszcz 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj

sąsiadujących” [Mapa 2][Mapa 3]. 
ęty projektem planu jest w większości zabudowany zabudow

 jednorodzinną -ok. 36% (0,441 ha). Pozostałe tereny są

46 % (0,555 ha), 
9% (0,111 ha), 

zewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 5% (0,056 ha),

grunty pod rowami 1% (0,014 ha). 
terenu został przedstawione na planie sytuacyjnym 

do uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejską
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ści wsi Krupniki)” i na Fot. 1  „Widok obszaru obję

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

CHARAKTERYSTYKA ORAZ DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANI A 

ębie geodezyjnym Krupniki.. 
ęści gminy przy granicy 

zakresie działek o nr 

 

 
ętego opracowaniem 

-mapa.net/) 

Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw.  Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, 
Aktualny sposób zagospodarowania 

SUiKZP Gm. Choroszcz - Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 

ci zabudowany zabudową 
są wykorzystywane 

5% (0,056 ha), 

terenu został przedstawione na planie sytuacyjnym Rys. 1 „Załącznik 
do uchwały Nr XXIX/231/10 z dnia 27 czerwca 2010 r. Rady Miejską Choroszczy w 

pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Widok obszaru objętego projektem 
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2.2. Budowa geologiczna

Teren gminy Choroszcz, usytuowany jest na Wysoczy
geologiczna powierzchniowych warstw ziemi ukształtowana została w utworów 
pochodzenia plejstoceńskiego i holoce
około 800 m. 
Występujące formy rzeźby powstały w okresie stadiału  północno 
Warstwy utworów plejstoceń
ok. 20 m, utwory międzymorenowe w formie osadów zastoiskowych (mułki i iły), glina 
zwałowa górna o miąższoś
wodno–lodowcowe o miąższo
ablacyjnej.  
Przypowierzchniowe warstwy litosfery stanowi
Pokrywę osadów polodowcowych st
odpływające w kierunku północnym wody topniej
środkowopolskiego), a takż
gminy. Budowa geologiczna płytkiego podło
niejednorodna i ma charakter mozaikowy (schematycznie została przedstawiona na 
załączonej mapie). 
Teren objęty ustaleniami projektu planu znajduje si
z okresu pleistocenu na których zalegaj
okresu holocenu. Analizowany obszar  poło
w dolinie rzecznej Horodnianki mułków i piasków oraz torfów powstałych w okresie 
poźniejszym. 
 
Szczegółowo budowa geologiczna terenu w g
na mapach  [Mapa 7] [Mapa 8]
 

 
Rys. 8  Mapa powierzchniowych 

Przekrój geologiczny A
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz
(źródło:  Mapa geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki
opracowania.) 
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Budowa geologiczna  

Choroszcz, usytuowany jest na Wysoczyźnie Białostockiej. Budowa 
geologiczna powierzchniowych warstw ziemi ukształtowana została w utworów 

ńskiego i holoceńskiego. Podłoże krystaliczne zalega na gł

źby powstały w okresie stadiału  północno 
Warstwy utworów plejstoceńskich stanowią (od dołu) glina zwałowa dolna o mi

ędzymorenowe w formie osadów zastoiskowych (mułki i iły), glina 
ąższości ok. 20–30 m w postaci glin lekkich, nastę

ąższości 2–20 m budujące formy szczelinowe sandry i pokrywy 

Przypowierzchniowe warstwy litosfery stanowią utwory czwartorzędowe.
 osadów polodowcowych stanowią głównie piaski i żwiry osadzone przez 

ce w kierunku północnym wody topniejącego lodowca (z okresu zlodowacenia 
rodkowopolskiego), a także gliny moreny czołowej ciągnącej się w południowej cz

gminy. Budowa geologiczna płytkiego podłoża (poniżej warstw glebowych) jest 
niejednorodna i ma charakter mozaikowy (schematycznie została przedstawiona na 

ty ustaleniami projektu planu znajduje się na podłożu z glin zwałowych 
okresu pleistocenu na których zalegają  iły, mułki i piaski zastoiskowe oraz torfy z 

okresu holocenu. Analizowany obszar  położony jest na pograniczu zalegaj
dolinie rzecznej Horodnianki mułków i piasków oraz torfów powstałych w okresie 

Szczegółowo budowa geologiczna terenu w granicach gminy Choroszcz została opisana 
[Mapa 8]. 

Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu
geologiczny A 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz
ródło:  Mapa geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki- mapa adaptowana do potrzeb 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

nie Białostockiej. Budowa 
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projektu planu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz 
adaptowana do potrzeb 
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Rys. 9   Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu 

LEGENDA 
(źródło:  Mapa geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki)
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Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu 

ródło:  Mapa geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki) 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu – 
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Legenda

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 10 Schemat budowy geologiczn

(źródło:  Mapa geologiczn
opracowania) 
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Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe

 
Piaski, mułki i żwiry ozów 

 
Piaski i żwiry sandrowe 

 
Gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno-deluwialne

 
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły 

 
Piaski i mułki kemów 

 
Iły, mułki i piaski zastoiskowe 

 

geologicznej terenu w rejonie projektu planu 
geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki- mapa adaptowana do potrzeb 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

żwiry lodowcowe  

 
 

 
 

 
deluwialne  

 
  

 
 

 
 

 

 
mapa adaptowana do potrzeb 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

25 

 

2.3. Gleby  

W obrębie obszaru objętego projektem planu w obniżeniach terenu oraz dolinie 
Horodnianki i dopływających strumieni występują głównie gleby hydrogeniczne, 
a w rejonie zurbanizowanym gleby przekształcone. 
Szczegółowo powierzchnie działek i sposób użytkowania gruntów został przedstawiony 
w Tabeli 1. 
 

Tabela 1. Informacje o działkach w zakresie projektu planu 

 

Nr 
działki Opis użytku 

Oznaczenie 
użytków i 
konturów 

klasyfikacyjnych 

Pow. 
użytku 

Pow. 
działki 

      ha ha 
96/6 tereny mieszkaniowe B 0,2933 0,5943 
  lasy LsV 0,0394   
  pastwiska trwałe PsV 0,2616   
96/8 pastwiska trwałe PsVI 0,0137 0,0244 
  grunty orne RIVa 0,0107   
96/36 pastwiska trwałe PsV 0,0026 0,0170 
  grunty orne RIVa 0,0054   
  grunty orne RV 0,0090   
96/37 tereny mieszkaniowe B 0,1475 0,1475 

96/38 grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych Lzr-PsV 0,0555 0,4323 

  pastwiska trwałe PsV 0,2775   
  grunty orne RV 0,0731   
  grunty orne RVI 0,0127   
  grunty pod rowami W-PsV 0,0135   
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, poza terenami mieszkaniowymi stanowiącymi 
36 %, wśród gruntów rolnych dominują pastwiska trwałe (kl. V i VI) stanowiące 46 %, 
grunty orne ( kl.IVa, V i VI) oraz lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione stanowiące 8 %. 
Niewielką część terenu stanowią grunty pod rowami (ok. 1%). 
Przy podziale ze względu na klasy bonitacyjne 1 % % stanowią grunty klasy IVa, 60 % % 
stanowią grunty klasy V i 2 % grunty klasy VI. 
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Rys. 11 Mapa kompleksów
(źródło: Studium Uwarunkowa
Choroszcz - mapa adaptowana do potrzeb opracowania)

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI)

26 

Mapa kompleksów glebowo-rolniczych w rejonie projektu planu
ródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

adaptowana do potrzeb opracowania) 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

 
w rejonie projektu planu 

 i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 
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(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 
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2.4. Rzeźba terenu 

Na przeważającym obszarze teren został ukształtowany przez zagł
Teren w niewielkim stopniu  jest zró
rzeki Horodnianki – najwyż
stopniowo obniża się ku północnemu wschodowi 
wysokości ok. do 4 m.) 

Rys. 12  Układ wysokościowy  terenu i wody powierzchniowe 
(strzałką zaznaczono kierunek wykonania Fot. 1)
(źródło: Studium Uwarunkowa
Choroszcz - mapa adaptowana do potrzeb opracowania)

Fot. 2   Ukształtowanie terenu
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cym obszarze teren został ukształtowany przez zagłębienie wytopiskowe. 
Teren w niewielkim stopniu  jest zróżnicowany  wysokościowo z obniż

najwyżej położony jest w część zachodniej ok. 125 m. n.p.m. i 
ę ku północnemu wschodowi do 121.2 m n.p.m. (

ściowy  terenu i wody powierzchniowe w rejonie projektu planu 
zaznaczono kierunek wykonania Fot. 1) 

ródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 
mapa adaptowana do potrzeb opracowania) 

Ukształtowanie terenu przy granicy projektu planu - widok na dolin
 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

ębienie wytopiskowe. 
z obniżeniem ku dolinie 

 zachodniej ok. 125 m. n.p.m. i 
121.2 m n.p.m. (względna różnica 

 

 
w rejonie projektu planu  

 i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

 
idok na dolinę Horodnianki. 
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2.5. Hydrografia  

2.5.1. Wody powierzchniowe 

Obszar objęty projektem planu zlokalizowany jest na skraju doliny rzeki Horodnianki (ok 
190 m od rzeki), która jest odbiornikiem wód z cieku (bez nazwy) zlokalizowanego przy 
północno-zachodniej granicy planu. Ciek, posiadający źródliska na terenie Białegostoku, 
przecina równoleżnikowo Krupniki.  

Ponieważ do cieku odprowadzane są wody opadowe (powierzchniowo oraz 
w przypowierzchniowych warstwach piaszczystych) z obszarów z nim sąsiadujących - 
poziom wody cieku jest uzależniony od wielkości opadów. Na obszarze nie zabudowanym 
warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne są zmienne w zależności od pory roku 
i wielkości opadów atmosferycznych 

Koryto cieku jest na przeważającej długości nie uregulowane a dostęp do wód 
powierzchniowych i konserwacja koryt są utrudnione w wyniku grodzenia lub 
obudowywania (Fot. 3). 
Część obszarów objętych ustaleniami projektu planu położonych szczególnie w dolinie 
cieku są to obszary okresowo podmokłe z możliwością występowania podtopień 
w przypadku intensywnych opadów deszczu.  
Stan jednolitych części wód powierzchniowych pod względem stanu ekologicznego 
i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego, na na północno-wschodnim obszarze 
przyległym do m. Białegostoku oceniono jako zły lub słaby (wg raportu WIOŚ z 2011 r) . 

 

 
 
Fot. 3   Ciek (dopływ Horodnianki) w rejonie obszaru planu 
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Tabela 2.  Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w 2012 r.  

(źródło: WIOŚ BIAŁYSTOK – tabela adaptowana do potrzeb opracowania) 

W latach 2010 - 2012 roku na terenie powiatu białostockiego w ramach programu 
monitoringu wód płynących w WIOŚ w Białymstoku przeprowadzono m.in. badania rzek:  

� Narwi  - Strękowa Góra, 
� Supraśli - ujście Dzikie. 
� Horodnianki - ujście poniżej Choroszczy,  
� Czaplinianki - ujście 

Stan wód na terenie gminy Choroszcz badany jest w punktach pomiarowych ujść rzek 
będących bezpośrednimi dopływami Narwi:  
 
Ocena wód w ppk: Horodnianka - uj ście Czaplnianki   
Ocena stanu ekologicznego – dobry 
Ocena stanu chemicznego – poniżej dobrego, przekroczone stężenia średnioroczne, 
Ogólna ocena stanu  jednolitych części wód powierzchniowych – zły. 

2.5.2. Wody podziemne i warunki hydrogeologiczne  

Wody podziemne trzecio i czwartorzędowe są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 
ludności gminy Choroszcz i gmin sąsiednich, w tym m. Białegostoku. Ujmowane są 
głównie wody utworów czwartorzędowych, tylko lokalnie eksploatowane są wody 
z poziomu trzeciorzędowego. Na terenie gminy Choroszcz wody podziemne o znaczeniu 
użytkowym występują głównie w piaszczysto – żwirowych utworach czwartorzędowych 
i trzeciorzędowych oraz w węglanowych utworach kredowych. Obszar gminy Choroszcz 
zalicza się do rejonów o korzystnych warunkach hydrogeologicznych.  

2.5.2.1. Kredowe pi ętro wodono śne 

Wodonośność utworów przed-czwartorzędowych jest stosunkowo słabo rozpoznana. Na 
podstawie badań przytoczonych w oprac. PG „POLGEOL” w Warszawie pt. „Zasoby wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych – rejon Białegostoku” [lit. 40] można 
stwierdzić, że warstwy kredowe okazały się praktyczne pozbawione wody lub o bardzo 
małej wydajności.  

2.5.2.2. Trzeciorz ędowe pi ętro wodono śne 

Trzeciorzędowe utwory geologiczne nie występują na całym obszarze gminy i są słabo 
zbadane pod względem zasobów wody. Trzeciorzędową warstwę wodonośną stanowią 
drobnoziarniste piaski glaukonitowe o miąższości od 10 do 21 m. Warstwa wodonośna 
w tych utworach występuje na głębokości od 100 -140 m. Zwierciadło wody jest napięte 
i stabilizuje się na głębokości około 8,5–11 m p.p.t. Poziom trzeciorzędowy jest dobrze 
izolowany od powierzchni. Woda tego poziomu charakteryzuje się dobrą jakością, chociaż 
zawiera podwyższone ilości związków żelaza i manganu. Wydajność studni kształtuje się 
w granicach 40 - 50 m3/h, natomiast wydajności jednostkowe wahają się od 2,5 do 4,0 
m3h/1 m.s.  

  

Nazwa 
STAN / 

POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

Ocena 
spełnienia 

wymagań dla 
obszarów 

chronionych 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 
w obszarach 
chronionych  

STAN 
CHEMICZNY     

STAN jcw 

Horodnianka - 

ujście poniżej 

Choroszczy 

SŁABY N SŁABY PSD_sr ZŁY 
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2.5.2.3. Czwartorz ędowe pi ętro wodono śne 

Wody w utworach czwartorzędowych występują w piaskach i żwirach rzecznych 
i wodnolodowcowych. Poziomy wodonośne czwartorzędowego piętra wodonośnego 
związane są z dwoma jednostkami morfologicznymi: wysoczyzną morenową i doliną 
Narwi. 

Na obszarze wysoczyzn  można wydzielić trzy poziomy wodonośne: przypowierzchniowy 
i dwa międzymorenowe. Poziom przypowierzchniowy występuje lokalnie. Poziomy 
międzymorenowe tworzą piaski i żwiry zalegające między glinami zlodowaceń 
środkowopolskich. 

W obrębie warstw przypowierzchniowych wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych:  

a) druga wgłębna użyt. warstwa wodonośna - poziom III – spągowy, 
b) pierwsza wgłębna użyt. warstwa wodonośna - poziom II – międzymoren. dolny (II b), 
c) pierwsza wgłębna użyt. warstwa wodonośna – poziom II – międzymoren. górny (II a), 
d) poziom l – przypowierzchniowy. 

ad a) Poziom III – sp ągowy: 

� rzędne stropu wahają się w granicach 36 - 73 m. n.p.m., 
� uzyskane wydajności kształtują się w granicach 45 do 60 m³/h a wydajności 

jednostkowe od 4 do 10 m³h/1 m.s. 
� pod względem bakteriologicznym wody tego poziomu nie budzą zastrzeżeń. 

ad b) Poziom mi ędzymorenowy dolny (II b):  

� występuje w przedziale rzędnych 70-100 m. n.p.m., strop warstwy wodonośnej 
występuje na głębokości 160–165 m p.p.t., 

� średnia wydajność w zależności od terenu wy-nosi 12 - 43 m³/h, a średnia wydajność 
jednostkowa może osiągać wartość do 11 m³/h/1 m.s. 

� pod względem bakteriologicznym wody poziomu II b nie budzą zastrzeżeń. 

ad c) Poziom mi ędzymorenowy górny (II a)  – jest podstawowym poziomem użytkowym, 
poziom ten nie ma ciągłego rozprzestrzenienia. Charakteryzuje się następującymi 
parametrami: 

� strop warstwy wodonośnej występuje na głębokości występuje w przedziale rzędnych 
100 - 130 m. n.p.m.(35–40 m p.p.t.), tylko lokalnie sięga głębiej, tj. na głębokość 51–
57 m p.p.t., 

� miąższość warstwy wodonośnej na terenach wysoczyznowych wynosi 10 - 20 m.,  
� średnia wydajność ok. 33,0 m³/h., a wydajność jednostkową średnia 8,2 m³/h/1 m.s., 

Wody te ze względu na położenie geologiczne zawierają często ponadnormatywną 
zawartość związków żelaza, manganu oraz wskazują przekroczenie dopuszczalnych 
wartości w zakresie barwy i mętności.  

Zwierciadło wód podziemnych w użytkowych warstwach czwartorzędowych ma charakter 
naporowy i nachylone jest ku dolinie rzeki Supraśli. Warstwy wodonośne na wysoczyźnie 
są w bezpośredniej więzi z doliną Supraśli i stanowią źródło zasilania obszaru doliny. 

ad d) Poziom I – przypowierzchniowy 

Warunki hydrogeologiczne poziomu przypowierzchniowego są zróżnicowane. Poziom ten 
występuje na całym obszarze gminy i układa się mniej więcej równolegle do rzeźby 
terenu, co dokumentują studnie kopane. Przypowierzchniowa warstwa wodonośna, o ile 
nie jest pokryta utworami słabo przepuszczalnymi jest zagrożona zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi w tym bakteriologicznymi. 

Potencjalną wydajność studni korzystających z głównej użytkowej warstwy wodonośnej 
przedstawiono na poniższych rycinach [Rys. 13]. Szczegółowo warunki hydrogeologiczne 
zostały przedstawione na Mapie hydrogeologicznej gminy Choroszcz - 0. 
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Rys. 13 Mapa hydrologiczna gm. Choroszcz
(źródło:  Mapa hydrogeologiczna 

2.5.2.4. Zagro ż

Głównymi zagrożeniami antropogenicznymi jako
obszarze są: 

� nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i 
(chemizacja rolnictwa ),

� niewłaściwe składowanie nawozów sztucznych i naturalnych 
ochrony roślin, 

� stosowanie instalacji odprowadzaj
gruntowych np. ze zbiorników bezodpływowych na 
zapewniających wymaganego stopnia oczyszczalnia 

� zanieczyszczenia w
wodonośnych, 

� nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów i wylewiska,
� zanieczyszczenia atmosfery

Zagrożenia jakości wód podziemnych mog
wiejskiej, obszarów rolnych oraz istniej
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Legenda  

apa hydrologiczna gm. Choroszcz – potencjalna wydajność studni [m³
hydrogeologiczna Polski, PIG w Warszawie) 

Zagro żenia antropogeniczne jako ści wód podziemnych

eniami antropogenicznymi jakości wód podziemnych na analizowanym 

nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony ro
(chemizacja rolnictwa ), 

ciwe składowanie nawozów sztucznych i naturalnych 

stosowanie instalacji odprowadzających nieoczyszczone ścieki do gruntu i wód 
gruntowych np. ze zbiorników bezodpływowych na ścieki lub oczyszczalni nie 

cych wymaganego stopnia oczyszczalnia ścieków, 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych dostające się przez infiltracj

nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów i wylewiska,
zanieczyszczenia atmosfery. 

ci wód podziemnych mogą pochodzić zarówno z terenów zabudowy 
zarów rolnych oraz istniejących zakładów przemysłowych. 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

ść studni [m³/h] 

podziemnych  

ci wód podziemnych na analizowanym 

środków ochrony roślin 

ciwe składowanie nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków 

ścieki do gruntu i wód 
ścieki lub oczyszczalni nie 

ę przez infiltrację do warstw 

nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów i wylewiska, 

 zarówno z terenów zabudowy 
cych zakładów przemysłowych.  
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2.5.2.5. Jakość wód podziemnych 

Na opisane powyżej zanieczyszczenia najbardziej narażone są przypowierzchniowe, 
nie izolowane warstwy wodonośne. Wykonane badania wykazują, że wody 
powierzchniowe ujmowane studniami kopanymi i wierconymi mają wielokrotnie wyższe 
koncentracje chlorków, siarczanów, suchej pozostałości itd. niż położone głębiej warstwy 
wodonośne. Omawiane cechy praktyczne dyskwalifikują gospodarczą przydatność wód 
powierzchniowych.  

Badania wód podziemnych wykonane na terenie województwa podlaskiego wykazały, że 
wody pobrane z ujęć poziomu przypowierzchniowego nie odpowiadają normom 
określającym wymagania w zakresie jakości wody do spożycia przez ludzi. W wodach 
tych prócz zanieczyszczeń wynikających z warunków geologicznych - związków żelaza, 
manganu stwierdzono zawartość związków azotu (amoniaku, azotanów i azotynów). 
Wskazują one prócz zanieczyszczeń mineralnych na zanieczyszczenia antropogeniczne, 
które towarzyszą często zanieczyszczeniom typu bakteryjnego. 

W odróżnieniu od wód powierzchniowych wody podziemne w większości spełniają 
wymagania stawiane dla wody pitnej. Stwierdza się w nich natomiast przekroczenia 
dopuszczalnych zawartości żelaza, manganu i amoniaku. Ostatnio notuje się w warstwie 
przypowierzchniowej i I wgłębnej warstwie wodonośnej wzrost stężeń makroskładników 
będących pochodnymi wpływów antropogenicznych, szczególnie wzrost siarczanów i 
chlorków kosztem zmniejszenia ilości węglowodorów, a w śród kationów – wzrost udziału 
sodu i potasu kosztem wapnia. Świadczy to o postępującym procesie zanieczyszczania 
coraz głębszych warstw wodonośnych. 

Na terenie gminy Choroszcz wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują głównie 
w piaszczysto – żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz 
w węglanowych utworach kredowych. Obszar gminy Choroszcz zalicza się do rejonów 
o korzystnych warunkach hydrogeologicznych.  

Ze względu na nieciągłości i uskoki, lokalnie mogą wystąpić duże zaburzenia w przebiegu 
poszczególnych warstw wodonośnych. Występowanie warstw wodonośnych i warunki 
występowania wód podziemnych zostały omówione w pkt 2.5.2 

 
Wyróżniono następujące poziomy wodonośne: 

� kredowe pi ętro wodono śne  - praktyczne pozbawione wody lub o bardzo małej 
wydajności.  

� trzeciorz ędowe pi ętro wodono śne - woda tego poziomu charakteryzuje się 
dobrą jakością, chociaż zawiera podwyższone ilości związków żelaza i manganu, 

� czwartorz ędowe pi ętro wodono śne, poziom sp ągowy, poziom 
międzymorenowy dolny i górny  – spośród wyróżnionych poziomów wód, wody 
poziomu spągowego i poziomu międzymorenowego dolnego są dobrej jakości i nie 
budzą zastrzeżeń pod względem bakteriologicznym, wody poziomu 
międzymorenowego górnego zawierają często ponadnormatywną zawartość 
związków żelaza, manganu oraz wskazują przekroczenie dopuszczalnych wartości 
w zakresie barwy i mętności. 

� czwartorz ędowe pi ętro wodono śne, poziom przypowierzchniowy  - poziom ten  
ze względu na skomplikowaną budowę i morfologię powierzchni terenu wykazuje 
bardzo zróżnicowane warunki hydrologiczne. Tworzy on ciągłą warstwę 
o przebiegu zbliżonym do ukształtowania powierzchni terenu. Woda z tego 
poziomu rzadko nadaje się do picia. Przyczyną tego są najczęściej 
zanieczyszczenia bakteriologiczne (zwłaszcza w studniach płytkich), rzadziej 
przekroczenie normy pod względem zawartości żelaza, azotanów lub innych 
składników. 
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2.6. Szata roślinna 

Szata roślinna występująca na terenie gminy jest zróżnicowana. Obszary położone we 
wschodniej części gminy wzdłuż granicy z Białymstokiem, a w tym tereny objęte 
projektem planu, zostały w znacznej części przekształcone i zurbanizowane.  

 

Fot. 4   Widok terenu oznaczonego w obowiązującym planie jako „teren leśny”. 
 

Na podstawie wizji lokalnej i dostępnych materiałów można stwierdzić, że teren objęty 
projektem planu został ponownie ukształtowany. Dolina cieku przepływającego północno-
zachodnim skrajem terenu objętego planem została częściowo zasypana a sam ciek na 
wielu odcinkach (poza obszarem planu) został zmeliorowany. Teren oznaczony na mapie 
obowiązującego dotychczas planu jako „las” znajdujący się w granicach siedliska, 
w wyniku ponownego ukształtowania został przekształcony - jest użytkowany jako teren 
zieleni urządzonej sąsiadującej zabudowie i od dawna nie spełnia funkcji „użytku 
leśnego”.  

Roślinność terenów zurbanizowanych objętych ustaleniami planu, charakteryzuje się 
licznych gatunkami roślin uprawnych nie występujących w naturalnym ekosystemie, w tym 
sadów służących przemysłowej uprawie  owoców.  

Zachowaniu naturalnych warunków sprzyjają, występujące wzdłuż cieku (i rzeki 
Horodnianki poza granicami planu),  nieprzydatne do zabudowy obszary łąk świeżych. 
Obszary te zostały wyłączone z zabudowy na podstawie ustaleń obowiązującego planu 
[lit. 53] ze względu na niesprzyjające inwestycjom warunki geotechniczne – przyjęto 
możliwość lokalizacji zabudowy w odległości 15 m od cieku. Dno doliny cieku, szczególnie 
w dolnym odcinku, wypełnione jest torfami lub gruntami murszastymi nie nadającymi się 
do posadowienia obiektów budowlanych. W obrębie dolin występują nieduże, luźne 
zbiorowiska roślin wodnych i szuwarowych, zakrzaczenia wierzbowe, turzycowiska i inne 
o podobnym charakterze. 
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Fot. 5   Roślinność porastająca brzegi cieku w granicach obszaru planu. 

2.7. Fauna 

Fauna na terenach objętych ustaleniami projektu planu nie jest dostatecznie zbadana. 
Należy przypuszczać, że na obszarze zachodnim omawianego terenu – w sąsiedztwie 
doliny rzeki Horodnianki, mogą występować niektóre gatunki ptaków jak na terenie 
Narwiańskiego Parku Narodowego. Postępująca zabudowa omawianego terenu sprawia 
jednak, że potencjalne tereny lęgowe są degradowane i niszczone. 

2.8. Klimat i warunki bioklimatyczne 

Klimat na terenie terenu objętego planem  jest typowy dla obszarów północno–wschodniej 
Polski i posiada wiele cech kontynentalnych. Przede wszystkim długa jest zima (110 dni) 
i lato (50 dni), przy krótkich okresach przejściowych pór roku (przedwiośnie 30 dni, wiosna 
50 dni, jesień 60 dni, przedzimia 30 dni). W związku z długością zimy okres wegetacyjny 
jest bardzo krótki (maksymalnie 200 dni). Jego trwanie w miesiącach można określić 
od kwietnia do końca października. 
Ogólne cechy klimatyczne na terenie gminy Choroszcz: 

� średnia temperatura roczna 7°C, 
� roczna amplituda temperatur 22°C, 
� średnia temperatura lata (lipiec) 18°C, 
� średnia temperatura zimy /grudzień/ 4,5°C, 
� roczne nasłonecznienie 1530 godz. /35% nasłonecznienia możliwego, 
� największa wartość nasłonecznienia w czerwcu 8h dziennie,  
� najmniejsza wartość nasłonecznienia w grudniu 0,6 h dziennie, 
� największe zachmurzenie w grudniu 80%, 
� najmniejsze zachmurzenie we wrześniu 60%, 
� roczna suma opadów 550 mm, z maksimum w lipcu i minimum w lutym, 
� dni z opadem deszczu w ciągu roku 100, z opadem śniegu 50,  
� burze w ciągu roku 15–16 razy, grad 6–8, 
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� wilgotność względna waha się w granicach 80% w ciągu całego roku, 
� największa wilgotność względna w listopadzie i grudniu do 90%, najmniejsza 

w czerwcu 70%. 
� średnia prędkość wiatrów 2,5 m/s do 3,5 m/s, 
� wiatry silne powyżej 10 m/s do 4%, 
� cisza 15% dni w roku. 

Klimat na terenie gminy kształtuje kilka mas powietrza. Najczęściej pojawia się powietrze 
polarno-morskie (45% dni w roku). Zimą powoduje ono silne odwilże z pogodą 
pochmurną, z nisko zalegającymi chmurami. W lecie powoduje ochłodzenia z opadami 
i burzami. 
Powietrze polarno–kontynentalne przynosi zimą pogodę słoneczną i mrozy, latem upały 
(40% dni w roku). Powietrze arktyczne zimą powoduje silne mrozy przy pogodzie 
bezchmurnej, wiosną i jesienią przymrozki. Pojawia się przez około 10 % dni w roku.  
 
Na przedmiotowym terenie odczuwalne są wpływy zarówno zurbanizowanych obszarów 
m. Białegostoku – w wyniku przenoszenia zanieczyszczeń powietrza przez wiatry 
(głównie wschodnie, z odchyleniem północnym) i mikroklimatu dolin rzecznych, 
szczególnie rzeki Narwi  i powierzchni leśnych.  
Teren zabudowany jest poprzedzielany obszarami niezabudowanymi z roślinnością 
naturalną i półnaturalną, która wpływa korzystnie na warunki aerosanitarne na obszarach 
przyległych. 

2.9. Źródła oddziaływania na środowisko 

Analizę źródeł oddziaływania na środowisko ograniczono do źródeł mogących być 
skutkiem projektowanych zmian planu – głównie na grunt i wody podziemne oraz 
powietrze. W związku z tym pominięto inne źródła,  takie jak odziaływania 
elektromagnetyczne, hałas itd.  

2.9.1. Źródła zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na obszarze objętym 
projektem planu są: 

a) budownictwo mieszkaniowe - przez odprowadzanie do gruntu, wód 
powierzchniowych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, 

b) komunikacja i transport - przez odprowadzanie do środowiska ścieków 
z zanieczyszczonych wód opadowych odprowadzanych z terenów dróg, 

c) odpady - poprzez przesiąkanie do gruntu i wód podziemnych odcieków 
z wysypisk. 

w 2011 r. ok 40% mieszkańców miasta i 90% mieszkańców wsi odprowadzało ścieki do 
oczyszczalni przydomowych lub do zbiorników bezodpływowych. Brak jest informacji 
dotyczących: stopnia oczyszczenia ścieków odprowadzanych do środowiska z małych 
oczyszczalni oraz dotyczących ilości ścieków wywożonych do punktu zlewnego.  

Zalecenia odnośnie gospodarki wodno-ściekowej sformułowano również w „Studium 
uwarunkowań i kierunków gminy Choroszcz” [lit. 34]: „Z zebranych informacji wynika, że 
na terenie Gminy tylko mały procent gospodarstw posiada lokalne oczyszczalnie ścieków, 
a zatem prawdopodobnie większość ścieków odprowadzana jest do gruntu i cieków 
wodnych jedynie po wstępnym podczyszczeniu, a niewielki procent odwożony jest ze 
zbiorników szczelnych beczkowozami na wylewiska. Omawiane zagrożenie 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i  wód gruntowych wymieniono jako 
jeden z głównych czynników wpływających na pogorszenie jakości wód podziemnych.” 

Zanieczyszczenia odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych 
powodują, opisywane poniżej, pogorszenie stanu środowiska na terenie gminy. 
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Tabela 3. Zawartość metali ci
rolniczo. (źródło: „Program ochrony 
2004-2012”) 

 
Ocenę stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód
powierzchniowych i podziemnych 
2.5Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

2.9.2. Źródła z anieczyszczeni

Z opracowanego przez Biuro Studiów i Pomiarów Pro
Sp. z o.o. w Gdańsku w 2013 r. 
wynika, że na stan czystoś
jak na sąsiadujących terenach miejskich
planu występuje głównie 
zlokalizowanych na sąsiadują
pochodzą z niskiej emisji (tzw. emisji
z ogrzewaniem budynków. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
badań stanu czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz, publikowane s
średnie wartości emisji dla 
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ść metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb u
źródło: „Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód
i podziemnych na terenie gminy Choroszcz przedstawiono 

aleźć źródła odwołania. niniejszego opracowania. 

anieczyszczeni e powietrza 

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” 
sku w 2013 r. „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

czystości powietrza na terenie objętym projektem planu jest 
terenach miejskich Białegostoku. Na terenie obj

puje głównie zanieczyszczenia powietrza pochodzą
iadujących terenach miasta Białegostoku. Zanieczyszczenia te 

 z niskiej emisji (tzw. emisji punktowej i powierzchniowej) zwi
ogrzewaniem budynków.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku nie prowadził dotychczas 
ści powietrza na terenie gminy Choroszcz, publikowane s

 całego powiatu białostockiego. 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

kich w powierzchniowej warstwie gleb używanych 
rodowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 

 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód 
przedstawiono w pkt  

 

ekologicznych „EKOMETRIA” 
strefy podlaskiej” [lit. 29] 

projektem planu jest zbliżone 
Na terenie objętym projektem 

szczenia powietrza pochodzące z emitorów 
Zanieczyszczenia te 

punktowej i powierzchniowej) związanej 

rodowiska w Białymstoku nie prowadził dotychczas 
ci powietrza na terenie gminy Choroszcz, publikowane są jedynie 
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Rys. 14 Stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 o okresie u
Choroszcz  pochodz
(źródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT,
TOM III – pył zawieszony PM2.5)
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enia pyłu zawieszonego PM2.5 o okresie uśredniania wyników rok w gminie 
Choroszcz  pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2012 r. 

ródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT,
pył zawieszony PM2.5) 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

redniania wyników rok w gminie 
cznej emisji wszystkich typów w 2012 r.  

ródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT, 
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Rys. 15 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie u

Choroszcz  pochodz
(źródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT,
TOM II – pył zawie
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enia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok w gminie 
Choroszcz  pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2012 r. 

ródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT,
pył zawieszony PM10) 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

redniania wyników rok w gminie 
cznej emisji wszystkich typów w 2012 r.  

ródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT, 
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2.10. Obiekty i obszary przyrodnicze, powi
stan środowiska na obszarach obj
oddziaływaniem

Gmina Choroszcz jest położ
kompleksów przyrodniczych w regionie, zlokalizowanych w promieniu od kilku do 
kilkunastu kilometrów, jak: 

− Puszcza Knyszyńska w randze Parku Krajobrazowego,
− Kotlina Biebrzańska z Parkiem Narodowym.

 

 
Rys. 16 Gmina Choroszcz na tle przyrodniczych obszarów chronionych

(źródło: Studium uwarunkowa

 
Część obszaru Gminy (poza terenem obj
korytarzy ekologicznych: 

� GKPN-1B Dolina Biebrzy 
� GKPn-23 Bagienna Dolina Narwi korytarz w
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Obiekty i obszary przyrodnicze, powi ązania przyrodnicze w tym 
rodowiska na obszarach obj ętych przewidywanym znacz

oddziaływaniem  

Gmina Choroszcz jest położona centralnie w stosunku do większości najwa
czych w regionie, zlokalizowanych w promieniu od kilku do 

 
ńska w randze Parku Krajobrazowego, 
ńska z Parkiem Narodowym. 

Gmina Choroszcz na tle przyrodniczych obszarów chronionych
Studium uwarunkowań i kierunków m. Białegostoku i materiały własne)

 obszaru Gminy (poza terenem objętym projektem planu) znajduje si

1B Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska Środkowy korytarz główny,
agienna Dolina Narwi korytarz węzłowy. 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

zania przyrodnicze w tym 
tych przewidywanym znacz ącym 

ększości najważniejszych 
czych w regionie, zlokalizowanych w promieniu od kilku do 

 

Gmina Choroszcz na tle przyrodniczych obszarów chronionych 
 i kierunków m. Białegostoku i materiały własne) 

tym projektem planu) znajduje się w obszarze 

rodkowy korytarz główny, 
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Część gminy Choroszcz zajmuje mi
Narwi, należący do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET (

 
W zachodniej części Gminy, n
i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody [lit. 4]: 
� obszary chronione : 

− Narwiański Park Narodow
− Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi

� obszary wł ączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 200 0 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001, 
określony Rozporządzeniem Ministra 
obszarów specjalnej ochrony ptaków 

� projektowane nowe Specjalne Obszary Ochrony Siedlis k Natura 200
- Ostoja Narwiańska – PLH200024,
- Narwiańskie Bagna -  
wyszczególnione w Decyzji Wykonawczej Komisj
w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów maj
dla Wspólnoty składają
U.UE.L.2013.24.58). 

natomiast w północnej częś
� Główny Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 (GZWP nr 21 8). 

Granice zasięgu zbiornika ustalone zostały 
opracowanej przez mgr inż. El
Leszka Lipińskiego i Macieja Relig
KDH2/013/5996/97 Ministra O
obejmuje dolny odcinek rozległej doliny rzeki Supra
wznoszącą się na północ i na południe Wyso

W zakresie objętym ustaleniami projektu planu nie wyst
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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 gminy Choroszcz zajmuje międzynarodowy obszar węzłowy 25M 
cy do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET (Rys. 27). 

    

 

Rys. 17 
Położenie gminy Choroszcz na tle systemu 
ECONET  
(źródło: Liro, 1998, PIG, Obja
geośrodowiskowej Polski, W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ęści Gminy, na obszarze przylegającym do Narwi, 
ące ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

ński Park Narodowy z otuliną, 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi. 

czone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 200 0 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001, 

ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w
obszarów specjalnej ochrony ptaków [lit. 14],  
projektowane nowe Specjalne Obszary Ochrony Siedlis k Natura 200

PLH200024, 
  PLH200002,  

wyszczególnione w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. 
ęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mają

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeogr

ęści Gminy, w dolinie rzeki Supraśli, zlokalizowany jest
Główny Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 (GZWP nr 21 8). 

gu zbiornika ustalone zostały na podstawie dokumentacji geologicznej 
opracowanej przez mgr inż. Elżbietę Madejska, mgr inż. Cezarego Madejskiego i mgr ni

skiego i Macieja Religę [lit. 41], zostały zatwierdzone decyzj
KDH2/013/5996/97 Ministra OŚ,ZNiL z dn. 5.02.1997r. Obszar zbiornika GZWP nr 218 
obejmuje dolny odcinek rozległej doliny rzeki Supraśli uchodzącej do Narwi oraz 

 na północ i na południe Wysoczyznę Białostocką.  

tym ustaleniami projektu planu nie występują obiekty podlegaj
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

złowy 25M – Doliny Górnej 

 
Choroszcz na tle systemu 

Liro, 1998, PIG, Objaśnienia do mapy 
rodowiskowej Polski, W-wa 2011) 

cym do Narwi, występują obszary 
ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

czone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 200 0 – Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001, 

z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

projektowane nowe Specjalne Obszary Ochrony Siedlis k Natura 200 0: 

i z dnia 16 listopada 2012 r. 
cia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie 

na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. 

li, zlokalizowany jest 
Główny Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 (GZWP nr 21 8).  

podstawie dokumentacji geologicznej 
. Cezarego Madejskiego i mgr niż.. 

zatwierdzone decyzją 
Obszar zbiornika GZWP nr 218 

ącej do Narwi oraz 

ę ą obiekty podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]. 
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Zasięg GZWP nr 218 i stref ochrony 

 
Rys. 18 Mapa zasięgu GZWP nr 218 i granic obszarów ochronnych

 (źródło: Objaśnienia do Mapy obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 218 
tematu), Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Bada
i Geofizycznych, Pozna

Rozpatrywany projekt planu znajduje si
i strefami ochrony GZWP 218
terenu objętego projektem planu, 
Granice NPN na terenie Gminy pokrywaj
„Narwiańskie Bagna”. 

Wnioski - p otencjalne czynniki wpływaj
znaczące oddziaływanie na 
planu. 

Na podstawie: 

- art. 60 ustawy z dnia 3 paź
i jego ochronie, udziale społecze
oddziaływania na środowisko [

- §3 ust. 1 pkt 53 Rozporz
przedsięwzięć mogących znacz

do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływa

„53) zabudowa mieszkaniowa

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
miejscowego planu odbudowy, 

– 2 ha na obszarach obję
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1

Zgodnie z powyższym zapisem
przeznaczenie terenu pod „zabudow
i urządzeniami towarzyszą
o powierzchni terenu wynoszą
skutkuje powstaniem przedsię
na środowisko. W wyniku uchwalenia projektu przedmiotowego planu nie powstan
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i stref ochrony  został przedstawiony na Rys. 19. 

gu GZWP nr 218 i granic obszarów ochronnych 
śnienia do Mapy obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśli, oprac. Monika Czerwi
tematu), Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologiczn
Geofizycznych, Poznań 201) 

Rozpatrywany projekt planu znajduje się poza wymienionymi obszarami 
strefami ochrony GZWP 218. Najbliżej położonym obszarem chronionym, w stosunku do 

tego projektem planu, jest obszar Natura 2000 i Narwiański Park Narodowy. 
Granice NPN na terenie Gminy pokrywają się z granicami obszaru Natura 2000 

otencjalne czynniki wpływaj ące na powstanie źródeł  powoduj
ce oddziaływanie na środowisko w wyniku ustale ń projektu przedmiotowego 

art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

środowisko [ lit. 2 ] i zgodnie z: 

§3 ust. 1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
ących znacząco oddziaływać na środowisko [ lit. 11 

ących potencjalnie oddziaływać na środowisko została zaliczona

a mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej ni

2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mow
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy …”

ższym zapisem uchwalenie nowego planu, w którym przewidziano 
przeznaczenie terenu pod „zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami 

dzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zieleni
powierzchni terenu wynoszącej ok. 1,2155 ha (mniejszej niż określona w ustawie)

powstaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie oddziaływa
wyniku uchwalenia projektu przedmiotowego planu nie powstan

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

 

nienia do Mapy obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
li, oprac. Monika Czerwińska (kierownik 

ń Hydrogeologicznych 

 poza wymienionymi obszarami chronionymi 
onym obszarem chronionym, w stosunku do 

ński Park Narodowy. 
 z granicami obszaru Natura 2000 

źródeł  powoduj ących 
projektu przedmiotowego 

pnianiu informacji o środowisku 
rodowiska oraz o ocenach 

dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
 ],  

została zaliczona: 

ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
nie mniejszej niż: 

, o których mowa w art. 6 ust. 1 
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

3 tej ustawy …” 

uchwalenie nowego planu, w którym przewidziano 
ą wraz z obiektami 

 oraz zielenią urządzoną,” 
ż ślona w ustawie), nie 

co lub potencjalnie oddziaływać 
wyniku uchwalenia projektu przedmiotowego planu nie powstaną 
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obiekty mogące znacząco oddziaływać na obiekty chronione, obszary przyrodnicze, 
powiązania przyrodnicze i na stan środowiska. 

Zgodnie z §16 projektu planu przyjęto, że: „W granicach planu nie występują tereny lub 
obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej oraz inne 
podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, tereny górnicze, a także 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary usuwania się mas ziemnych oraz 
krajobrazy priorytetowe.” 

3. PRZEWIDYWANE SKUTKI WPŁYWU REALIZACJI USTALE Ń PLANU 
MIEJSCOWEGO NA ŚRODOWISKO – analiza istniej ących problemów 
ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególno ści dotycz ących obszarów 
podlegaj ących ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietni a 2004 r. 
o ochronie przyrody 

W rozdziale dokonano podsumowania najbardziej istotnych problemów ochrony 
środowiska z punktu widzenia opracowanego projektu planu oraz oceny przewidywanych 
przekształceń środowiska mogących wystąpić na skutek realizacji jego zapisów.. 
Przedstawiono również propozycje minimalizacji szkodliwego oddziaływania lub działań 
ochronnych. 

Przewidywane skutki rozpatrywanego projektu planu mogą wynikać bezpośrednio 
z realizacji jego ustaleń, rodzaju i sposobu prowadzonych działań lub z efektów  
prowadzonego postępowania. Chociaż zakres rozpatrywanych oddziaływań wynika 
z proponowanych ustaleń planu to ustalenia te określają jedynie dopuszczalny zakres 
przedsięwzięć – nie określają rodzaju działań niezbędnych do  realizacji zamierzonej 
inwestycji. Rodzaj i zakres prowadzonych przedsięwzięć i sposobów ich realizacji wynika 
również z litery prawa i zapisów  zawartych w innych dokumentach określonymi w 
pkt 1.2.6 niniejszego opracowania. 

Najistotniejsze problemy związane z ustaleniami planistycznymi wynikają z kolizji 
pomiędzy wymogami ochrony a dążeniem władz Gminy i mieszkańców do rozwoju 
gospodarczego tego obszaru i urbanizacji terenów. Przejawiają się one: 

� Dążeniem władz Gminy do zapewnienia rozwoju gospodarcz ego Gminy, a w 
tym infrastruktury i budownictwa, przy zapewnieniu równoczesnej ochrony 
terenów cennych przyrodniczo – szczegółowy harmonogram zadań został 
zapisany w: 

- Strategii rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002 – 2015, stanowiącej załącznik 
do uchwały Nr XXVII/246/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 
2001 roku [lit. 46], 

- Planie rozwoju lokalnego miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2013, 
stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/121/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z 
dnia 18 czerwca 2004 r. [lit. 45] 

� Potrzeb ą pozyskania nowych terenów budowalnych - opracowany plan spełnia 
warunki niezbędne w zakresie ochrony walorów środowiska (określone w 
przepisach odrębnych), a równocześnie jest kompromisem pomiędzy 
oczekiwaniami właścicieli działek a wymogami ochrony terenów cennych 
przyrodniczo i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naturalnego 
środowiska.  

� Dążeniem do ograniczenia zagro żeń wynikaj ących z oddziaływania 
inwestycji dopuszczonych w ustaleniach analizowaneg o projektu planu przez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w ustaleniach planistycznych oraz 
kształtowanie za ich pomocą polityki inwestycyjnej gminy. 
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3.1. Sposób uwzgl ędnienia celów ochrony środowiska w projekcie planu, 
dostosowanie funkcji, struktury i intensywno ści zagospodarowania 
przestrzennego do uwarunkowa ń przyrodniczych  

Przedmiotowy projekt planu dotyczy niewielkiego obszaru gminy (ok.1.2155 ha), na 
którym zaproponowano ograniczoną możliwość zagospodarowania – poprzez ustalenie 
terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i drogi publicznej, gminnej, 
dojazdowej  (KD-D). Wprowadzone ograniczenia w zagospodarowaniu terenów są 
podstawowym czynnikiem służącym celom ochrony środowiska. Natomiast dostosowanie 
funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań 
przyrodniczych jest konsekwencją przyjętych zasad zagospodarowania i czynnikiem, który 
może wzmocnić realizację celów ważnych z punku widzenia ochrony środowiska. 

W przytoczonych poniżej ustalaniach projektu planu dążono do dostosowania nakazów 
i zakazów planistycznych do uwarunkowań przyrodniczych. Ponieważ zakres projektu 
planu dotyczy lokalizacji: 

− zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią urządzoną, 

− fragmentu drogi publicznej, gminnej, dojazdowej, 

w niniejszej prognozie przeanalizowano tylko te uwarunkowania przyrodnicze na które 
miały wpływ czynniki wynikające ze zmiany ustaleń planistycznych. 

W przedmiotowym planie wprowadzono ustalenia mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań mogących być 
rezultatem realizacji projektowanych zmian.  

Cele ochrony środowiska w projekcie planu zostały zrealizowane z uwzgl ędnieniem 
potrzeb ochrony ni żej wyszczególnionych obszarów, systemów i obiektów:  

3.1.1. Ochrona systemów ekologicznych i środowiska, oraz zwierz ąt 
i roślin 

a) obszary chronione 

Mała powierzchnia terenu przeznaczonego objęta ustaleniami projektu planu (ok. 1.2155 
ha) i mała powierzchnia przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, oraz potencjalnie 
niewielkie oddziaływanie na środowisko, pozwoliło (pkt.2.10 ) na uznanie, że 
oddziaływanie potencjalnie wynikające z uchwalenia przedmiotowego planu nie skutkuje 
powstaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 
środowisko  

Ponieważ teren objęty ustaleniami projektu planu znajduje się w znacznej odległości od 
obszarów chronionych:  

  3,5 km – od granicy proponowanej strefy ochronnej GZWP 218, 

  5,8 km – od otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 

  7,0 km – od Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, 

11,8 km – od Narwiańskiego Parku Narodowego i obszaru SOOS Natura 2000  
„Narwiańskie Bagna”, 

a ustalenia nie dotyczą przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie oddziaływać 
na środowisko to można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć dopuszczonych planie nie 
będzie powodowała oddziaływań stwarzających zagrożenie dla obszarów objętych 
ochroną: 

� obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego i Natura 2000 ( OP-NPN). 

� Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP – 218, 

� obszaru otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 

� Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, 
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oraz obszarów chronionych położonych w większej odległości od terenu objętego 
ustaleniami projektu planu.  

Jak z powyższego wynika, w proponowanych  ustaleniach projektu planu nie było 
potrzeby wprowadzania zakazów i nakazów służących czynnej ochronie ekosystemów 
chronionych. 

b) ró żnorodno ść biologiczn ą (systemów ekologicznych i środowiska) - przez 
dopuszczenie inwestycji na obszarach dotychczas wolnych od zabudowy, 
stanowiących teren leśny; 

Projektowane ustalenia dopuszczają ograniczenie różnorodności biologicznej na obszarze 
objętym projektem planu  i są konsekwencją podjętej uchwały intencyjnej. Celem zmiany 
jest stworzenie warunków prawnych do realizacji zabudowa mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią 
urządzoną. Dlatego  cel i zakres opracowania planu, wyznaczony w uchwale intencyjnej 
i w uzasadnieniu do uchwały, określa dalsze działania, a równocześnie ogranicza 
możliwość realizacji innych celów, np. działań ochronnych lub zachowania 
dotychczasowej powierzchni lasu (biologicznie czynnej); 

Dokonana analiza ustaleń projektu planu i wcześniej obowiązujących ustaleń 
planistycznych, wizja lokalna, przegląd zdjęć satelitarnych, pozwoliły na stwierdzenie, że 
w odniesieniu do przedmiotowego terenu: 

� obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz (uchwalonego w 2001 r.), [lit. 53] z których wynika, że zabudowa (MN, MP, 
ML – patrz pkt.1.2.3) dopuszczona została na znacznej części obszaru 
(z wyłączeniem terenu oznaczonego jako „las”), 

� obszar oznaczony dotychczas w miejscowym planie jako „las" przynajmniej od 1996 r. 
nie był użytkowany jako grunt leśny (na załączonych zdjęciach satelitarnych widoczny 
jest brak zadrzewienia, Fot. 3, 4, 5), 

� teren oznaczony na planie z 2001 r. jako „las” znajduje się głównie na gruntach 
rolnych (oznaczonych na mapie planu RV) i tylko na powierzchni ok. 400 m² na 
gruntach leśnych (LsV), -  na podstawie ewidencji gruntów. 

Można przypuszczać, że zapisy uchwalonego planu obarczone były błędem w zakresie 
ustaleń dotyczących lokalizacji terenu leśnego na rozpatrywanym obszarze. Teren 
oznaczony jako „las” w 2001 r. był użytkowany: 

� na północnej części działek 96/6 i 96/38  - jako pastwisko,  

� na działce 96/37 i w części południowej działki 96/6 - jako obszar zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zatem proponowana zamiana ustaleń planu uwzględniająca dopuszczenie zabudowy na 
terenie zaznaczonym jako „las” będzie usankcjonowaniem stanu istniejącego. Tym 
bardziej, że omawiany teren jest położony w oderwaniu od innych kompleksów leśnych, 
a jego wartość biologiczna jest niewielka. Również potencjalne odtworzenie drzewostanu 
leśnego na niewielkiej powierzchni ok. 400 m² nie wpłynęłoby na poprawę zasobów 
środowiskowych analizowanego rejonu Gminy. 

Szczegółowo zapisy zawarte w projekcie planu dotyczące różnorodności biologicznej 
(systemów ekologicznych i środowiska) zostały zestawione w Tabela 4. 
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Fot. 6   Ortofotomapa terenu obj
 

 
Fot. 7   Ortofotomapa terenu obj
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Ortofotomapa terenu objętego projektem planu wg. stanu z 1996 r.

Ortofotomapa terenu objętego projektem planu wg. stanu z 2005 r.

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

tego projektem planu wg. stanu z 1996 r. 

 

tego projektem planu wg. stanu z 2005 r. 
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Fot. 8   Ortofotomapa terenu obj

(strzałką zaznaczono kierunek wykonania Fot. 8)
 

 
Fot. 9   Widok zagospodarowania terenu obj
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Ortofotomapa terenu objętego projektem planu wg. stanu z 200
 zaznaczono kierunek wykonania Fot. 8) 

Widok zagospodarowania terenu objętego projektem planu 
 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

wg. stanu z 2008 r. 
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c) warunki przebywania ludzi – cele ochrony środowiska w powyższym zakresie 
zostały zrealizowane za pomocą większości ustaleń projektu planu, przez 
stworzenie warunków do kształtowania ładu przestrzennego (działanie dodatnie, 
długoterminowe bezpośrednie i pośrednie). Szczegółowo zapisy zawarte 
w projekcie planu dotyczące warunków przebywania ludzi zostały zestawione 
w Tabela 4. 

d) warunki i obszar przebywania fauny – ustalenia planu wprowadzają 
ograniczenie powierzchni z której fauna dotychczas korzystała - dotyczy to głównie 
drobnej fauny pól uprawnych i ogrodów na terenach przewidzianych pod 
zabudowę.  

Ograniczenie powierzchni tych biocenoz zmniejszy populację zwierząt z nimi związanych 
– gryzoni, zajęcy, kuropatw, a także owadów, pajęczaków i bezkręgowców. Natomiast 
migracja dużych zwierząt już dawno została ograniczona przez stworzenie barier 
w postaci gęstej zabudowy, ogrodzeń i dróg. Uniemożliwiają one swobodne poruszanie 
się zwierząt w obrębie analizowanego terenu a także migrację na tereny sąsiednie.  
Wpływ tych czynników na warunki środowiskowe będzie jednak niewielki ze względu na 
małą powierzchnię terenu, na którym zostały wprowadzone zmiany i ograniczenie funkcji, 
wielkości i intensywności planowanej zabudowy. Ustalenia projektu miejscowego planu 
wprowadzają uporządkowany sposób zagospodarowania terenów pod zabudowę, 
umożliwią ograniczenie negatywnych oddziaływań przez uporządkowanie tej zabudowy 
i ograniczenie jej funkcji, parametrów technicznych i gęstości. 

Ochrona warunków i obszaru przebywania fauny jest realizowana za pomocą ustaleń 
dotyczących: 

� zachowania istniejącego cieku i wprowadzenia obowiązku zachowanie drożności 
przepływu istniejącego cieku w formie otwartego koryta z możliwością meandryzacji 
i naturalnej obudowy jego brzegów; 

� wprowadzenia zakazu zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieku w pasie 
o szerokości 10 m od cieku, 

� zachowania istniejących zadrzewień w sąsiedztwie cieku jako uzupełnienie zieleni 
towarzyszącej zabudowie, 

� utrzymania naturalnej roślinności do czasu rozpoczęcia inwestycji. 
Szczegółowo zapisy zawarte w projekcie planu dotyczące warunków i obszaru 
przebywania fauny zostały zestawione w Tabela 4. 
 

e) szatę roślinn ą,  a w tym  zagro żenia dla wyst ępujących na terenie obj ętym 
projektem planu chronionych gatunków grzybów, ro ślin  

Jak przedstawiono w poprzednich rozdziałach, teren oznaczony w obowiązującym planie  
[lit. 53] jako „las” został przekształcony na teren budowlany i jeszcze przed jego 
uchwaleniem. Prowadzenia upraw leśnych zaniechano, naturalna szata roślinna została 
zniszczona, a teren został wtórnie ukształtowany. Obecnie analizowany teren „leśny” 
został w części północno-zachodniej porośnięty roślinnością subnaturalną a pozostały 
obszar jest wykorzystywany pod uprawy rolnicze i ogrodnicze o niewielkiej wartości 
przyrodniczej. Lokalizacja terenu leśnego pomiędzy sąsiadującą zabudową mieszkaniową 
powoduje, że teren nie spełnia również funkcji korytarz ekologicznego i ma niewielkie 
znaczenie środowiskowe. Cele ochrony środowiska w opisanej sytuacji mogły zostać 
zrealizowane jedynie poprzez uporządkowanie prawa w zakresie stanu istniejącego i 
ochronę pozostałych zasobów środowiskowych. Zostało to zrealizowane poprzez 
wprowadzenie ustaleń służących ochronie: 

� cieku i jego otoczenia, zlokalizowanego w północno-zachodnim rejonie planu przez 
wprowadzenie zakazu zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieku w pasie 
o szerokości 10 m od cieku, 
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� zachowanie istniejących zadrzewień w sąsiedztwie cieku jako uzupełnienie zieleni 
towarzyszącej zabudowie, 

� ograniczenie miejsc i powierzchni zabudowy, 
� ustalenie wskaźników zagospodarowania terenu, 

Cele ochrony środowiska w powyższym zakresie zostały zrealizowane za pomocą ustaleń 
projektu planu przytoczonych w punkcie „d” oraz w Tabeli 6. 

3.1.2. Ochrona wód  

a) wody powierzchniowe i podziemne   

Proponowane i utrzymane ustalenia planu mają przeciwdziałać zanieczyszczaniu 
środowiska poprzez ograniczenie odprowadzania nie oczyszczonych lub niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do gruntu i wód podziemnych.  

Skutki proponowanych zmian w ustaleniach mpzp na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych należy określić jako dodatnie, długoterminowe i pośrednie, ze względu na 
tempo procesów wpływających na stan wód podziemnych.   

Celem wprowadzonych ustaleń jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych  
do wód powierzchniowych i podziemnych. Skutki zanieczyszczenia wód podziemnych w 
miejscu wprowadzenia zanieczyszczeń można w pierwszym etapie określić jako  
bezpośrednie i krótkoterminowe, ponieważ powoduje natychmiastowe zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych w miejscu wprowadzenia zanieczyszczenia (np. ścieków 
sanitarnych), w następnym etapie procesu wprowadzone zanieczyszczenia są 
rozcieńczane i oczyszczane w wyniku naturalnych procesów chemicznych i biologicznych. 
Mechanizm opisany działa skutecznie w przypadku gdy proces samooczyszczania 
środowiska jest wydajniejszy niż emisja wprowadzanych zanieczyszczeń. 
Systematycznie, w dłuższym okresie czasu, wprowadzany ładunek zanieczyszczeń 
powoduje, że proces samooczyszczania się środowiska zostaje zakłócony i następuje 
kumulowanie się zanieczyszczeń, które ma charakter długoterminowy i pośredni, 
ponieważ wtórnie oddziałuje na inne zasoby np. florę i faunę. 

b) układ hydrologiczny i jako ść wód podziemnych 

Proponowane ustalenia planu mają na celu ochronę i ograniczenie wpływu potencjalnych 
zanieczyszczeń na funkcjonowanie układu hydrologicznego, a szczególnie: 

� ustalenie zasad porządkujących system odprowadzenia wód ścieków  przez 
ustalenie zasad podłączenia do kanalizacji sanitarnej, 

� stworzenie warunków do budowy sieci kanalizacji sanitarnej - infrastruktury 
służącej do odprowadzenia ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych w 
sposób zorganizowany. 

Cele ochrony środowiska w powyższym zakresie zostały zrealizowane za pomocą ustaleń 
projektu planu przewidujących: 
� w zakresie odprowadzenie wód opadowych ustalono odprowadzenie: 

- z terenu MN do gruntu w granicach działek budowlanych poprzez zachowanie 
powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania 
wód deszczowych na użytkowanym terenie oraz kształtowanie terenu i stosowanie 
rozwiązań technicznych uniemożliwiających spływ wód na grunty sąsiednie, 

- z ulicy KD-D – docelowo do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeni zgodnym 
z przepisami odrębnymi – do istniejącego cieku; 

� w zakresie ochrony przed obni żeniem poziomu wód gruntowych  – przewidziano: 
- zachowanie drożności przepływu istniejącego cieku w formie otwartego koryta 

z możliwością meandryzacji i naturalnej obudowy jego brzegów; 
- wprowadzenie zasady, że podstawowym odbiornikiem wód opadowych jest grunt przy 

wykorzystaniu systemów retencji oraz lokalne cieki wodne i zbiorniki za 
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pośrednictwem rowów i sieci kanalizacji deszczowej wyrażonej w powyższych 
ustaleniach planu; 

� w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem wód podz iemnych ściekami:  
- wprowadzono obowiązek odprowadzania ścieków do publicznej sieci kanalizacji 

sanitarnej, 
- ograniczono stosowanie zbiorników bezodpływowych do czasu budowy sieci 

kanalizacyjnej, 
- wprowadzono ochronę wód podziemnych poprzez oczyszczenie wód i ścieków 

wprowadzanych do gruntu w stopniu zgodnym z przepisami, 
- uporządkowano system zaopatrzenia w wodę przez wprowadzenie ustaleń 

o obowiązku zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej, a tymczasowo 
dopuszczono stosowanie własnych indywidualnych ujęć wody spełniających 
wymagania zawarte przepisach odrębnych. 

Szczegółowe zestawienie ustaleń zawartych w projekcie planu dotyczących ochrony wód  
zestawiono w Tabeli 6. 

3.1.3. Ochrona powierzchni terenu i gleby 

Ochrona powierzchni terenu i gleby jest pochodną pozostałych działań ochronnych i 
została w projekcie planu zrealizowana za pomocą ustaleń dotyczących: 
- ograniczenia miejsc i powierzchni zabudowy, 
- ustalenia wskaźników zagospodarowania terenu, 
- wprowadzenia wymógu zagospodarowanie działki budowlanej w sposób zachowujący 

jej naturalne ukształtowanie z dopuszczeniem przekształceń wyłącznie w celu 
zapewnienia   odpowiedniego dojścia, dojazdu i nie oprowadzania wód opadowych na 
nieruchomości sąsiednie; 

- zachowania drożności przepływu istniejącego cieku w formie otwartego koryta z 
możliwością meandryzacji i naturalnej obudowy jego brzegów; 

- obowiązku odprowadzania ścieków do publicznej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Szczegółowo zapisy zawarte w projekcie planu dotyczące ochrony powierzchni terenu 
i gleby zostały zestawione w Tabeli 6. 

3.1.4. Ochrona ukształtowania powierzchni terenu i krajobrazu 

W wyniku realizacji ustaleń planu na terenach przewidzianych pod zabudowę i pod 
budowę dróg mogą wystąpić tymczasowe zmiany ukształtowania terenu spowodowane 
robotami ziemnymi, natomiast zmiana krajobrazu nastąpi w wyniku realizacji zabudowy 
dopuszczonej ustaleniami planu. Dlatego ochrona ukształtowania powierzchni terenu 
i krajobrazu zależy głównie od podstawowych ustaleń planu: 
- celu przeznaczenia terenów, 
- wskaźników zagospodarowania terenu, 
- określenia miejsca i powierzchni zabudowy. 

Powyższe ustalenia zostały uzupełnione przez wymogi zawarte w §8: 
- zagospodarowania działki budowlanej w sposób zachowujący jej naturalne 

ukształtowanie z dopuszczeniem przekształceń wyłącznie w celu zapewnienia   
odpowiedniego dojścia, dojazdu i nie oprowadzania wód opadowych na 
nieruchomości sąsiednie, 

- dostosowania nowego lub przebudowywanego budynku formą, gabarytami, detalem 
architektonicznym, kolorystyką itp. do zabudowy istniejącej; 

- stosowania regionalnych form i materiałów do aranżacji przestrzeni i obiektów małej 
architektury. 

Szczegółowo zapisy zawarte w projekcie planu dotyczące ochrony ukształtowania 
powierzchni terenu i krajobrazu zostały zestawione w Tabela 4.  
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3.1.5. Ochrona powietrza 

Ze względu na lokalny zasięg wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń ze spalania 
paliw, cele ochrony środowiska w powyższym zakresie zostały zrealizowane za pomocą 
ustaleń projektu planu przewidujących: 

- spalanie paliw z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych 
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – w oparciu o rozwiązania 
indywidualne z wykorzystaniem bezemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, 

- ograniczenie zakres ruchu pojazdów na terenie objętym planem do ruchu lokalnego. 
Szczegółowo zapisy zawarte w projekcie planu dotyczące ochrony powietrza zostały 
zestawione w Tabela 4. 
 

3.1.6. Ochrona klimatu 

 - ustalenia planu nie spowodują zmian klimatycznych na analizowanym obszarze. 

3.1.7. Ochrona zasobów naturalnych 

Ochrona zasobów naturalnych na rozpatrywanym obszarze jest  ochroną wszystkich dóbr 
naturalnych występujących w zakresie objętym ustaleniami projektu planu i wszystkie 
wymienione zapisy służące tej ochronie służą ochronie zasobów naturalnych. 
 

3.1.8. Ochrona obiektów zabytkowych i stanowisk arc heologicznych 

 Na terenie objętym projektem planu nie występują obiekty zabytkowe, obszary ochrony 
wpisane do rejestru zabytków oraz  stanowiska archeologiczne. 

3.1.9. Ochrona dóbr materialnych 

W wyniku wprowadzenia ustaleń planu nastąpi poprawa warunków prowadzenia 
inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu, uporządkowania zabudowy i realizacji  
infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenu wpłynie znacząco na poprawę warunków 
zamieszkania i podniesie wartość nieruchomości oraz przyczyni się do ograniczenia 
zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. 

3.1.10.  Wnioski 

Projektowane ustalenia planu nie będą miały wpływu na pozostałe elementy środowiska 
lub wpływ ten może być znikomy. 

Ustalenia planu pozostają w zgodzie z przepisami prawa ochrony środowiska. Potrzeby 
i wymogi środowiska pozostają spełnione, pod warunkiem racjonalnego i zgodnego 
z prawem ochrony przyrody i ochrony środowiska gospodarowania istniejącą zielenią 
i innymi zasobami przyrody.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zapisów przewidzianych w projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie powodowała niekorzystnego 
oddziaływania na składniki środowiska.  

3.2. Wpływ ustale ń planu na środowisko 

W poniższym rozdziale określono wpływ skutków realizacji ustaleń planistycznych ze 
względu na możliwość wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla środowiska. 
Przeanalizowano jakie zapisy w ustaleniach planu będą powodowały łagodzenie 
niekorzystnych oddziaływań a które działania spowodują poprawę stanu środowiska. 
Przeanalizowano typy oddziaływań na środowisko: 
D –  długoterminowe, Śr – średnioterminowe, K – krótkoterminowe, Ch – chwilowe, S – 
stałe, B – bezpośrednie, P – pośrednie.   
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Tabela 4. Wpływ realizacji ustale ń projektu planu na poszczególne elementy środowiska¹ 
 

Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
Obszary 
chronione 

� realizacja przedsięwzięć 
dopuszczonych planie 
nie będzie powodowała 
oddziaływań 
stwarzających 
zagrożenie dla obszarów 
objętych ochroną: 

  

Różno- 
rodność 
biologiczna 

� ograniczenie 
naturalnych i wtórnie 
wytworzonych 
zbiorowisk leśnych, 

- D S P  
 

� skierowanie presji inwestycyjnej na 
tereny przeznaczone do zabudowy 
i uporządkowanie zasad zabudowy 
przez wprowadzenie ustaleń planu, 

� zachowanie istniejącego cieku, 
� wprowadzenie zakazu zabudowy 

w bezpośrednim sąsiedztwie cieku 
w pasie o szerokości 10 m od cieku, 

� zachowanie istniejących zadrzewień 
w sąsiedztwie cieku jako 
uzupełnienie zieleni towarzyszącej 
zabudowie, 

� utrzymanie naturalnej roślinności do 
czasu rozpoczęcia inwestycji, 

� pogorszenie warunków 
bytowania ptactwa przez 
dopuszczenie zabudowy 
terenów 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie cieków, 

- D S P 

� zmniejszenie populacji 
ptactwa w wyniku 
zajmowania nowych 
terenów pod zabudowę 
przy jednoczesnym 
ustaleniu małych 
wskaźników powierzchni 
biologicznie czynnej,  

– D/S P 
 

Ludzie � stworzenie miejsc 
zamieszkania 
otoczonych 
zachowanymi terenami 
zieleni (poza granicami 
planu) poprawiających  
warunki zamieszkania 
i zaspokojeniu potrzeb 
wypoczynku i rekreacji, 

+ D S B � dostosowano wielkość działek 
i charakter zabudowy do warunków 
przyrodniczych, 

� uporządkowanie zasad zabudowy 
przez wprowadzenie ustaleń planu, 

� ograniczono zakres ruchu pojazdów 
na terenie objętym planem do ruchu 
lokalnego, 

� zaopatrzenie w wodę: 
- docelowo z gminnej sieci 

wodociągowej; 
- tymczasowo  – z własnych 

indywidualnych ujęc wody 
spełniajacych przepisy 
odrębne;  

� odprowadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych: 
- docelowo do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
- przejściowo  do zbiornków 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
szczelnych; 

� zagospodarowanie odpadów w 
oparciu o plan gospodarki 
odpadami; 

 

Fauna � ograniczenie 
powierzchni naturalnych 
siedlisk bytowania 
zwierząt, 

- D S P � wprowadzenie zakazu zabudowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie cieku 
w pasie o szerokości 10 m od cieku, 

� wprowadzono obowiązek 
zachowanie drożności przepływu 
istniejącego cieku w formie 
otwartego koryta z możliwością 
meandryzacji i naturalnej obudowy 
jego brzegów; 

� zachowanie istniejących zadrzewień 
w sąsiedztwie cieku jako 
uzupełnienie zieleni towarzyszącej 
zabudowie, 

 

� ograniczenie korytarzy  
ekologicznych dla 
ptactwa i ssaków wzdłuż 
cieków wodnych przez 
zawężenie otoczenia 
cieku i grodzenie 
działek, 

- D S P 

Flora � ograniczenie siedlisk 
roślinności naturalnej (w 
tym zbiorowisk leśnych i 
hydrogenicznych), 

- D S B/P � wprowadzono obowiązek 
zachowanie drożności przepływu 
istniejącego cieku w formie 
otwartego koryta z możliwością 
meandryzacji i naturalnej obudowy 
jego brzegów; 

� wprowadzenie zakazu zabudowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie cieku 
w pasie o szerokości 10 m od cieku, 

� zachowanie istniejących zadrzewień 
w sąsiedztwie cieku jako 
uzupełnienie zieleni towarzyszącej 
zabudowie, 

� utrzymanie naturalnej roślinności do 
czasu rozpoczęcia inwestycji, 

 

� wprowadzenie zieleni 
półnaturalnej i 
urządzonej w strefie 
terenów wzdłuż cieków 
wodnych i na terenach 
zabudowy 
mieszkaniowej, 

+/– D S 
B 

� penetracja roślinności 
obcej gatunkowo; 

– D Śr 
B/P 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
Układ 
hydrolo - 
giczny i 
jakość  wód 
podziemnych 

� spływy i infiltracja 
zanieczyszczonych wód 
opadowych 
z powierzchni 
utwardzonych, 
parkingów, placów, 
ogrodów działkowych 
i okolicznych pól 
uprawnych, 

–  D 
S/Ch B/P 

� odprowadzenie wód opadowych: 
- z terenu MN do gruntu w 

granicach działek budowlanych 
poprzez zachowanie powierzchni 
przepuszczalnych w stopniu 
umożliwiającym zapewnienie 
przesiąkania wód deszczowych na 
użytkowanym terenie oraz 
kształtowanie terenu i stosowanie 
rozwiązań technicznych 
uniemożliwiających spływ wód na 
grunty sąsiednie, 

- z ulicy KD-D – docelowo do 
kanalizacji deszczowej, a po 
oczyszczeni zgodnym z 
przepisami odrębnymi – do 
istniejącego cieku; 

 � zwiększenie przepływów 
w ciekach w wyniku 
odprowadzania wód 
opadowych i udrożnienia 
przepływu 

+ – D P � odprowadzenie wód opadowych 
z ulicy KD-D – docelowo do 
kanalizacji deszczowej, a po 
oczyszczeni zgodnym z przepisami 
odrębnymi –  do istniejącego cieku; 

� zachowanie drożności przepływu 
istniejącego cieku w formie 
otwartego koryta z możliwością 
meandryzacji i naturalnej obudowy 
jego brzegów; 

 � obniżenie poziomu wód 
gruntowych, 

– D S B 
 

� wprowadzenie zasady, że 
podstawowym odbiornikiem wód 
opadowych jest grunt przy 
wykorzystaniu systemów retencji 
oraz lokalne cieki wodne i zbiorniki 
za pośrednictwem rowów i sieci 
kanalizacji deszczowej wyrażonej w 
powyższych ustaleniach planu 

 � zanieczyszczenie wód 
podziemnych ściekami, 

– D S B � w celu ochrony gruntu i wód 
podziemnych wprowadzono 
obowiązek odprowadzania ścieków 
do publicznej sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

� ograniczono stosowanie zbiorników 
bezodpływowych do czasu budowy 
sieci kanalizacyjnej, 

� wprowadzono ochronę wód 
podziemnych poprzez oczyszczenie 
wód i ścieków wprowadzanych do 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
gruntu w stopniu zgodnym z 
przepisami, 

� uporządkowano system 
zaopatrzenia w wodę przez 
wprowadzenie ustaleń o obowiązku 
zaopatrzenia w wodę z gminnej 
sieci wodociągowej, a tymczasowo 
dopuszczono stosowanie własnych 
indywidualnych ujęć wody 
spełniających wymagania zawarte 
przepisach odrębnych, 

Ukształto- 
-wanie 
powierzchni 
terenu i gleby 

� kształtowanie 
powierzchni terenu 
podczas etapu budowy: 
zrównania, wykopy, 
nasypy itp., 

– D Ch/S 
- S/Śr B 

� ograniczenie miejsc i powierzchni 
zabudowy, 

� ustalenie wskaźników 
zagospodarowania terenu, 

� wymóg zagospodarowanie działki 
budowlanej w sposób zachowujący 
jej naturalne ukształtowanie z 
dopuszczeniem przekształceń 
wyłącznie w celu zapewnienia   
odpowiedniego dojścia, dojazdu i 
nie oprowadzania wód opadowych 
na nieruchomości sąsiednie; 

 � kształtowanie terenu 
oraz brzegów cieków i 
zbiorników wodnych; 

– D/Śr B � zachowanie drożności przepływu 
istniejącego cieku w formie 
otwartego koryta z możliwością 
meandryzacji i naturalnej obudowy 
jego brzegów; 

 � możliwość 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi 
odpadami i ściekami 
organicznymi, 

– D/Śr B � wprowadzono obowiązek 
odprowadzania ścieków do 
publicznej sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

� ograniczono stosowanie zbiorników 
bezodpływowych do czasu budowy 
sieci kanalizacyjnej, 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
Krajobraz  � zmiana obecnego 

krajobrazu na krajobraz 
zabudowy podmiejskiej 
z uwzględnieniem 
ochrony części terenów 
podmokłych, siedlisk 
roślinnych i lęgowisk 
ptaków; 

+ D S 
B/P 

� zagospodarowanie działki 
budowlanej w sposób zachowujący 
jej naturalne ukształtowanie z 
dopuszczeniem przekształceń 
wyłącznie w celu zapewnienia   
odpowiedniego dojścia, dojazdu i 
nie oprowadzania wód opadowych 
na nieruchomości sąsiednie; 

� dostosowanie nowego lub 
przebudowywanego budynku formą, 
gabarytami, detalem 
architektonicznym, kolorystyką itp. 
do zabudowy istniejącej, 

� stosowanie regionalnych form i 
materiałów do aranżacji przestrzeni i 
obiektów małej architektury. 

� wprowadzenie zakazu zabudowy 
wzdłuż cieku wodnego w pasie 
o szerokości 10 m od cieku, 

� zagospodarowanie powierzchni 
wolnej od zabudowy i utwardzenia w 
obrębie działek budowlanych 
zielenią ozdobną, stanowiącą 
harmonijne uzupełnienie istniejącej 
zieleni oraz podkreślającej walory 
architektoniczne i przestrzenne 
zabudowy kubaturowej, 

� wprowadzono obowiązek 
zachowanie istniejących zadrzewień 
w sąsiedztwie cieku jako 
uzupełnienie zieleni towarzyszącej 
zabudowie; 

� wprowadzono obowiązek 
utrzymanie naturalnej roślinności do 
czasu rozpoczęcia inwestycji, 

 
Powietrze � pogorszenie jakości 

powietrza 
spowodowane emisją 
w wyniku zwiększonego 
natężenia  ruchu 
pojazdów i budowy 
indywidualnych 
kotłowni, 

– D/K S 
B 

� dopuszczono spalanie paliw 
z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z przepisów 
odrębnych w zakresie ochrony 
powietrza atmosferycznego – 
w oparciu o rozwiązania 
indywidualne z wykorzystaniem 
bezemisyjnych lub niskoemisyjnych 
źródeł ciepła, 

� ograniczono zakres ruchu pojazdów 
na terenie objętym planem do ruchu 

� zachowanie siedlisk 
leśnych oraz łąkowych, 

+ D S B 

� zmniejszenie ilości + D S 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
zanieczyszczeń 
powietrza (szczególnie 
pyłów) w wyniku 
pozostawienia 
zbiorowisk roślinności; 

lokalnego, 

Klimat 
lokalny 

� zagospodarowanie 
terenów nie wpłynie 
niekorzystnie na 
przewietrzanie terenu 
oraz na mikro– i 
makroklimat w wyniku 
wprowadzenia niskiej 
zabudowy na dużych 
działkach oraz 
zachowania skupisk 
roślinności, 

+ D S 
B/P 

 

� – teren niezabudowany 
z roślinnością naturalną 
wpływa korzystnie na 
warunki aerosanitarne 
na obszarach 
przyległych do cieków 
wodnych, dolina cieku 
będzie stanowiła  
korytarz wentylacyjny 
między terenami 
zabudowanymi. 

+ D S 
B/P 

Zasoby 
naturalne 
(kopaliny) 

� zanieczyszczenie 
gruntu i wód 
podziemnych przez 
nieszczelne zbiorniki do 
gromadzenia fekaliów 

� zasolenie gleb i wód 
przy ciągach 
komunikacyjnych; 

– D/Śr 
B/P  

� w celu ochrony gruntu i wód 
podziemnych wprowadzono 
obowiązek odprowadzania ścieków 
do publicznej sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

� ograniczono stosowanie zbiorników 
bezodpływowych do czasu budowy 
sieci kanalizacyjnej, 

� ustalono zaopatrzenie w wodę z 
publicznej sieci wodociągowej, 

� dopuszczono się korzystanie 
z własnych ujęć wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi prawa 
wodnego, 

� ustalono zagospodarowanie 
odpadów w oparciu o plan 
gospodarki odpadami; 

� ograniczona powierzchnia 
zabudowy i zachowanie 
powierzchni biologicznie czynnej 

� przekształcanie oraz 
przemieszanie warstw 
gruntu podczas etapu 
budowy obiektów, 

– S B/P 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania 

Ocena 
skutków 

1 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia negatywnego 

oddziaływania 
zgodnie z ustaleniami planu, 

Obiekty 
zabytkowe i 
stanowiska 
archeologicz
ne 

� na terenie objętym 
ustaleniami planu   nie 
występują obiekty 
zabytkowe  oraz 
obszary ochrony 
wpisane do rejestru 
zabytków, 

� na terenie objętym 
ustaleniami planu   nie 
występują stanowiska 
archeologiczne, 

 

  

Dobra 
materialne 

� poprawa warunków do 
prowadzenia inwestycji 
w wyniku ustalania 
zasad 
zagospodarowania 
terenu, uporządkowania 
zabudowy i stworzenia 
warunków do budowy 
infrastruktury 
technicznej. 

+ Śr S � budowa infrastruktury technicznej 
służącej ograniczeniu negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze przez powstającą 
zabudowę, 

   

Przeprowadzona w Tabela 4 analiza wskazuje, że realizacja funkcji przewidzianych 
w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwi „naprawienie” dotychczasowych 
ustaleń planistycznych przez wyeliminowanie zapisu o użytkowaniu leśnym części terenu 
(głównie na gruntach rolnych) oraz wprowadzeniu ustaleń służących ochronie przed 
urbanizacją terenów wzdłuż cieku przy północnej granicy projektu zmiany planu.  

Realizacja ustaleń proponowanych w projekcie planu ze względu na treść 
dotychczasowych ustaleń planistycznych i sposób użytkowania terenu nie będzie 
powodowała powstania nowych niekorzystnych oddziaływań na składniki środowiska lub 
oddziaływania te będą nieznaczne. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru 
niektórych oddziaływań przekroczenie dopuszczalnych standardów w zakresie 
oddziaływań odrębnych jak i oddziaływań skumulowanych jest mało prawdopodobne. 

Natomiast w wyniku realizacji wprowadzanych zapisów  planu mog ą powsta ć 
odziaływania na wymienione ni żej obszary, systemy i obiekty. 

3.2.1. Różnorodno ść biologiczna 

Projektowane ustalenia dopuszczają ograniczenie różnorodności biologicznej na obszarze 
objętym projektem planu  i są konsekwencją podjętej uchwały. Celem zmiany jest 
stworzenie warunków prawnych do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz drogi (wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną 
oraz zielenią urządzoną). Dlatego  cel i zakres opracowania planu, wyznaczony 
w uchwale intencyjnej i w uzasadnieniu do uchwały, określa dalsze działania 
a równocześnie ogranicza możliwość realizacji innych celów, np. zachowania 
dotychczasowej powierzchni biologicznie czynnej. 
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W wyniku ustaleń planu nastąpi: 

- ograniczenie naturalnych i wtórnie wytworzonych zbiorowisk hydrogenicznych, 

- ograniczenie szerokości korytarzy bytowania ssaków i ptaków wzdłuż cieków 
wodnych, 

- pogorszenie warunków bytowania ptactwa bagiennego i szuwarowego przez 
dopuszczenie zabudowy terenów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników 
wodnych, 

- zmniejszenie populacji ptactwa w wyniku zajmowania nowych terenów pod 
zabudowę przy jednoczesnym ustaleniu małych wskaźników powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Rola planu w dążeniu do zachowania przynajmniej części bioróżnorodności sprowadza 
się do uporządkowania zasad zabudowy, wyznaczenia terenów przeznaczonych pod 
lokalizację budynków, pozostawiając tereny biologicznie czynne na zapleczu budynków.  

Druga funkcja planu dotyczy działań zmierzających do zachowania enklaw roślinności 
naturalnej - utrzymania ciągłości roślinności łąk i szuwarów przy cieku na skraju działki 
96/38.  

Celowi temu służą wprowadzone w planie zakazy: 

- zabudowy w wzdłuż cieku w pasie o szerokości 10m od cieku, 

- usuwania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wzdłuż cieków wodnych, 

oraz ustalenia dotyczące: 

- zachowanie drożności przepływu istniejącego cieku w formie otwartego koryta z 
możliwością meandryzacji i naturalnej obudowy jego brzegów; 

Zachowanie części różnorodności biologicznej możliwe jest tylko przez zachowanie 
koegzystencji naturalnych środowisk roślinnych i zwierzęcych, i sztucznie utworzonego   
środowiska zamieszkiwania ludzi. W proponowanych zapisach ustaleń planu te warunki 
zostały zachowane ze znacznym ograniczeniem walorów środowiska naturalnego.  

Zachowaniu różnorodności biologicznej nie służy zachowanie bardzo wąskiego 10 m pasa 

naturalnej roślinności wzdłuż cieku. Teren o szerokości ok. 15 m wzdłuż cieku jest 

bagiennym obszarem o podłożu torfowym nie przydatnym do zabudowy. Dlatego linię 

zabudowy należy ustalić w odległości 15 m od cieku zgodnie z dotychczasowymi 

ustaleniami i  zasadami przyjętymi dla terenów sąsiadujących. 

3.2.2. Warunki przebywania ludzi  

Ustalenia w planie zmierzające do zachowania bioróżnorodności są równocześnie 
dążeniem do poprawienia warunków zamieszkania ludzi. Dlatego przyjęte zasady 
zagospodarowania terenów budowlanych w koegzystencji z warunkami środowiska 
wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców obszaru objętego ustaleniami planu. 

3.2.3. Flora i fauna 

Obszar objęty planem od południa graniczy z terenem doliny rzeki Horodnianki, który jest 
terenem o dużych walorach biotycznych, zarówno pod względem flory jak i fauny.  

Ustalenia planu wprowadzają najistotniejszą zmianę dla fauny tego terenu - ograniczenie 
powierzchni z której dotychczas korzystała. Dotyczy to w mniejszym stopniu części 
obszaru leśnego użytkowanego jako teren zieleni urządzonej sąsiadującej zabudowie, a w 
większym stopniu obszaru biologicznie czynnego - łąk i pasa zieleni naturalnej wzdłuż 
cieku, który wraz z pasem otaczającej zieleni stanowi naturalny korytarz ekologiczny. 
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Ograniczenie powierzchni i przewężenie tego korytarza zmniejszy populację zwierząt 
z nimi związanych – gryzoni, zajęcy, kuropatw, a także owadów, pajęczaków 
i bezkręgowców. Dlatego postulat przesunięcia linii zabudowy do 15 m od cieku, 
omówiony w pkt3.2.1, jest w tym przypadku również uzasadniony. 

Natomiast migracja dużych zwierząt zostanie ograniczona przez stworzenie barier 
w postaci gęstej zabudowy, ogrodzeń i dróg. Uniemożliwiać one będą dotychczasowe 
swobodne poruszanie się zwierząt w obrębie analizowanego terenu a także migrację na 
tereny sąsiednie. 

Odnośnie flory  - wprowadzenie nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
spowoduje wzrost ilości gatunków roślin synantropijnych a flora pól uprawnych i łąk, 
chociaż mało różnorodna, zostanie wymieniona na jeszcze bardziej ubogą florę trawników 
i ogrodów przydomowych oraz gatunków zamiejscowych. Zbiorowiskami, które 
potencjalnie mogą ucierpieć w wyniku realizacji ustaleń planu są łęgi jesionowo-olszowe 
i inne zbiorowiska bagienne – wrażliwe na zmianę warunków nawodnienia. Zagrożeniem 
dla tej biocenozy jest przewidywana zmiana zagospodarowania przewidująca 
przekształcenie tych terenów na grunty budowlane jak i obniżenie poziomu wód 
gruntowych, które może nastąpić w przypadku nadmiernego osuszenia terenu.  
 
Całkowity wpływ ww. czynników na warunki środowiskowe flory i fauny będzie jednak 
niewielki ze względu na  małą powierzchnię objętą ustaleniami projektu planu, 
dotychczasowy sposób użytkowania i ograniczenie funkcji, wielkości i intensywności 
planowanej zabudowy  

3.2.4. Układ hydrologiczny i jako ść wód podziemnych 

Ustalenia planu, przez dopuszczenie zabudowy na terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych warstwy przypowierzchniowej, mają wpływ na funkcjonowanie układu 
hydrologicznego, przez: 

− wykonywanie robót ziemnych zaburzających układ warstw przepuszczalnych 
i nieprzepuszczalnych oraz warunki przepływu przypowierzchniowych warstw wód 
podziemnych – nastąpi przekształcenie stosunków wodnych na powierzchni 
i warstwach przypowierzchniowych, 

− zanieczyszczenia wód przypowierzchniowych przez lokalizację parkingów i dróg, 
gromadzenie materiałów budowlanych i środków chemicznych, 

− zwiększenie wielkości powierzchni utwardzonych, powodujące potrzebę 
odprowadzenia znacznie większej ilości wód opadowych przez lokalne cieki i rowy. 

W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody 
I i II warstwy wodonośnej. 
 
Przewiduje się dodatnie oddziaływanie na układ hydrograficzny i jakość wód podziemnych 
przez: 

− stworzenie zasad porządkujących system odprowadzenia wód powierzchniowych  
przez wprowadzenie ustaleń normujących zasady odprowadzania wód 
deszczowych i zachowanie istniejącego cieku. 

− stworzenie warunków do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej - infrastruktury służącej do odprowadzenia ścieków 
i zanieczyszczonych wód opadowych w sposób zorganizowany i ustaleniu zasad 
ich oczyszczania, 

− ustalenie zasad budowy sieci wodociągowej, której zastosowanie w znacznym 
stopniu ograniczy korzystanie ze źle zbudowanych systemów indywidualnych ujęć 
wód podziemnych, które są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód 
podziemnych. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

61 

 

W sumie skutki proponowanych ustaleń projektu planu na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych należy określić jako dodatnie, długoterminowe i pośrednie - ze względu na 
tempo procesów wpływających na stan wód podziemnych.   

3.2.5. Ukształtowanie powierzchni terenu i gleby 

W wyniku realizacji ustaleń planu na terenach przewidzianych pod zabudowę (MN) i pod 
budowę dróg (KD-D) mogą wystąpić tymczasowe zmiany ukształtowania terenu 
spowodowane robotami ziemnymi a następnie wyrównanie dostosowane do rzędnych 
terenów przyległych. Pozostawione zostaną w stanie istniejącym grunty położone 
w dolinie cieku. Oddziaływanie można określić jako krótko i długoterminowe, 
bezpośrednie o niskiej intensywności nie wywołujące znaczących strat w środowisku. 

3.2.6. Krajobraz  

Przewidywane zmiany w krajobrazie, wynikające z ustaleń planu, są związane przede 
wszystkim z powstawaniem nowej zabudowy na terenach dotychczas użytkowanych 
rolniczo, łąkach i nieużytkach. W wyniku zachodzących przekształceń krajobraz terenów 
rolnych i łąk zmieni się na krajobraz terenów podmiejskich.  
W ustaleniach planu próbowano zmniejszyć to negatywne oddziaływanie przez 
stworzenie ram określających zasady kształtowania funkcji budynków, ich architektury 
i kolorystyki, dążąc aby była ona jednolita i harmonizowała z otoczeniem. Wprowadzono 
również odpowiednie zapisy dotyczące intensywności zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej - w celu zmniejszenia gęstości zabudowy w sąsiedztwie terenów 
„zielonych”.  
 
Wprowadzone zasady zagospodarowania powinny przyczynić się do stworzenia ładu 
przestrzennego. Na podstawie proponowanych ustaleń analizowany teren ma szansę stać 
się miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla jego mieszkańców, harmonijnie powiązanym z 
otaczającymi systemem przyrodniczym. 

3.2.7. Powietrze i klimat lokalny 

Ustalenia planu nie spowodują odczuwalnych zmian klimatycznych na analizowanym 
obszarze. Wprowadzenia kanalizacji deszczowej i związanego z nią systemu 
odprowadzania wód opadowych może się przyczynić do zmniejszenia wilgotności (przez 
zmniejszenie retencji powierzchniowej i szybsze odprowadzenie wód opadowych). 
Wprowadzenie systemów ogrzewania zasilanych z indywidualnych źródeł ciepła, 
opalanych często paliwami stałymi, może spowodować wzrost stężenia zanieczyszczeń 
w powietrzu oraz niewielki wzrost temperatury otoczenia. 
W celu złagodzenia tych tendencji wprowadzono określone w ustaleniach planu wskaźniki 
zabudowy, których zachowanie pozwoli na przewietrzanie osiedla powietrzem 
z otaczających terenów otwartych. Oddziaływanie można określić jako krótko i 
średnioterminowe, bezpośrednie o niskiej intensywności nie wywołujące znaczących strat 
w środowisku. 

3.2.8. Zasoby naturalne (kopaliny) 

Na terenie objętym ustaleniami planu nie występują udokumentowane złoża typowych 
kopalin. W wyniku prowadzonych prac budowlanych część gruntów zostanie 
przemieszczona i może nastąpić częściowa utrata lub degradacja gleb pochodzenia 
roślinnego oraz wartościowych biologicznie warstw powierzchniowych. Z doświadczenia 
wynika jednak, że w późniejszym okresie gleby zdegradowane są odzyskiwane i tworzone 
są nowe formy zieleni przydrożnej i ogrodowej. 

3.2.9. Obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczn e 

Na terenie objętym ustaleniami planu   nie występują obiekty zabytkowe, obszary ochrony 
wpisane do rejestru zabytków oraz  stanowiska archeologiczne. 
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3.2.10. Dobra materialne 

W wyniku wprowadzenia ustaleń planu nastąpi poprawa warunków do prowadzenia 
inwestycji w zakresie zasad zagospodarowania terenu, uporządkowania zabudowy 
i stworzenia warunków do budowy infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenu wpłynie 
znacząco na poprawę warunków zamieszkania i podniesie wartość nieruchomości oraz 
przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. 

3.3. Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 

Planowane zmiany w ustaleniach planu nie wprowadzają możliwości realizacji 
przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

3.4. Obszary nara żone na niebezpiecze ństwo powodzi 

W terenie objętym projektowanymi zmianami planu brak jest obszarów narażonych na   
bezpośrednie i potencjalne zagrożenie powodzią oraz terenów zalewowych.  
 
Przewiduje się możliwość tymczasowego podniesienia poziomu wód gruntowych 
w wyniku znacznych opadów. Sprzyja temu wysoki poziom wód gruntowych warstwy 
przypowierzchniowej i sąsiedztwo doliny cieku z nieckami torfowymi. Wskutek 
niedostatecznej przepustowości odbiorników (cieku, rowów i kanalizacji deszczowej) 
mogą wystąpić podtopień piwnic i kondygnacji przyziemnych budynków. Możliwość 
wystąpienia chwilowych podtopień należy przewidzieć w ustaleniach projektu planu. 

3.5. Ocena odporno ści środowiska na degradacj ę i zdolno ść regeneracji 
oraz tendencji do zmian, odnawialno ści środowiska, zapewnienia 
trwało ści podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze  
objętym planem zagospodarowania przestrzennego 

W poniższym rozdziale omówiono informacje na temat terenów wrażliwych i określono 
stopień ich wrażliwości na zmianę zagospodarowania lub sposobu użytkowania. 
Wskazano również elementy środowiska najbardziej narażone na degradację oraz jaką 
poszczególne elementy przejawiają zdolność do degradacji. Przyjęto, że degradacja 
środowiska to zjawiska i procesy powodujące w efekcie obniżenie walorów użytkowych, 
pogarszające warunki gospodarowania, zamieszkania i wypoczynku, niekorzystnie 
zmieniające funkcjonowanie i cechy elementów środowiska. Szczegółowo odporność 
poszczególnych ekosystemów na degradację i ich zdolność regeneracji została omówiona 
w ekofizjografii [lit. 35] i przedstawiona na Mapie odporności środowiska na degradację 
i zdolności regeneracji [Mapa 15]. 

Obszary obj ęte ustaleniami projektu planu stanowi ą: 

- tereny niezagospodarowane i podmokłe dolin rzecznyc h - obszar doliny cieku 
charakteryzują się dużą większą różnorodnością gatunkową,  ustabilizowaną biocenozą i 
większą odpornością na degradację niż zagospodarowane tereny przyległe. Największymi 
walorami doliny na obszarze objętym projektem planu i na terenach przyległych dolnego 
odcinka cieku są: duży stopień renaturalizacji, bogactwo flory i fauny.  
Niemal całą dolinę cieku od granicy planu do rzeki Horodnianki wypełnia ekosystem 
bagienny. Występujące zagrożenia opisywanego ekosystemu to: 

� zanikanie siedlisk ptaków wodno - błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów, 
� zanikanie roślinności łąkowo - pastwiskowej w następstwie zaniechania 

tradycyjnych form użytkowania i zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów 
nieleśnych, 

� pogarszanie się jakości wody w cieku w wyniku niekontrolowanego zrzutu 
zanieczyszczeń z terenów przyległych, 

� zmiana naturalnego charakteru doliny i niszczenia naturalnej biocenozy w wyniku 
zasypywania terenów przyległych do cieku i niszczenia naturalnej szaty roślinnej. 
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- tereny niezagospodarowane o wtórnej sukcesji  – tereny z roślinnością pochodzenia 
antropogenicznego, na których następuje wtórna sukcesja z udziałem drzewostanów lub 
roślinności synantropijnej. Największą różnorodnością pod względem szaty roślinnej 
wyróżniają się tereny w pobliżu cieku, są to jednak również zbiorowiska przekształcone 
lub powstałe w skutek zarastania nie użytkowanych łąk. Tereny te wykazują przeważnie 
średnią odporność na degradację i znaczną zdolność regeneracji. Duży udział 
powierzchniowy mają zbiorowiska łąk i towarzyszących im chwastów. Występują tu 
pospolite rośliny jednoroczne i dwuletnie, przystosowane do zabiegów agrotechnicznych, 
takie jak kąkol polny, chaber bławatek, nawrot polny, mak polny, 

- tereny rolne oraz sady i ogrody  – tereny przekształcone, w znacznej części nie 
zdegradowane, o roślinności w pełni kultywowanej bez zdolności regeneracji ale również 
bez większej wartości przyrodniczej (poza faktem, że stanowią tereny biologicznie 
czynne), 

- tereny zagospodarowane z zieleni ą urządzoną – tereny przekształcone w wyniku 
inwestycji budowlanych. Występuje tu głównie zbiorowisko zieleni słabo odpornej na 
przekształcenia. Jak większość siedlisk pochodzenia antropogenicznego wymagają stałej 
pielęgnacji, której brak powoduje przypadkową niepożądaną sukcesję roślinną.  

Obszary o mocno ograniczonej bioróżnorodności, tereny zabudowy zwartej, 
monokulturowe agrocenozy oraz inne tereny o zdegradowanym środowisku 
przyrodniczym są rejonami  o najmniejszej odporności środowiska biotycznego. 

Projektowane zmiany w ustaleniach projektu planu nie wpłyną na degradację środowiska 
ani na pogorszenie warunków funkcjonowania środowiska pod warunkiem uwzględnienia 
zgłoszonych uwag (pkt 3.2.1 i 3.2.3. i pkt 3.4). Powinny natomiast przyczynić się do 
znacznego zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości 
odprowadzania do środowiska nie oczyszczonych lub źle oczyszczonych ścieków. 
Proponowane ustalenia powinny służyć odnawialności środowiska i zapewnić większą 
trwałość procesów przyrodniczych. 

3.6. Prawidłowo ść gospodarowania zasobami przyrody 

W granicach planu następuje ciągły proces urbanizacji. Przeważają inwestycje 
mieszkaniowe – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa. Dalsza urbanizacja 
będzie powodowała przekształcenie terenu w kierunku zagospodarowania miejskiego. 
 
Na obszarach obecnie zainwestowanych, w wyniku realizacji zapisów projektu planu 
w większości pozostanie dotychczasowa funkcja, a wprowadzone zmiany będą miały 
charakter jakościowy. Na części terenu obecnie nie zainwestowanego zostanie  
wprowadzona zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.  
 
Obecnie wartość przyrodnicza większości terenów przeznaczonych do zainwestowania 
kubaturowego jest stosunkowo niska (polega głównie na wysokim udziale powierzchni 
biologicznie czynnej), w związku z tym przy realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami 
planu nie przewiduje się niekorzystnych przekształceń środowiska przyrodniczego.  
Dzięki zachowaniu istniejącego cieku i przyległych do nich łęgów jesionowo–olszowych 
i innych zbiorowisk bagiennych oraz powierzchniom biologicznie czynnym na terenach 
zabudowanych, teren objęty planem zachowa podstawowe elementy swej funkcji 
przyrodniczej.  
Realizacja zabudowy na terenach objętych projektem planu i zmniejszenie powierzchni 
terenów z roślinnością naturalną w dolinie cieku przyczyni się do znacznego ograniczenia 
ich funkcji przyrodniczych. Rola korytarza ekologicznego, jaką teren ten spełnia obecnie 
w wyniku jego znacznego zawężenia prawdopodobnie zaniknie lub zostanie znacznie 
ograniczona. 
Przedstawione rozwiązania są kompromisem pomiędzy potrzebą ochrony naturalnego 
środowiska a potrzebą urbanizacji przedmiotowego terenu. na rzecz zabudowy planowej, 
w której walory środowiskowe są chronione i stanowią o wartości terenu inwestycyjnego.  
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3.7. Powstawanie zagro żeń dla środowiska z uwzgl ędnieniem wpływu na 
zdrowie ludzi na terenie mpzp i w strefie jego wpły wu 

Na skutek realizacji zapisów planu nie przewiduje się powstania znaczących zagrożeń dla 
środowiska lub dla zdrowia ludzi. Zapisy planu służą poprawie i uporządkowaniu zasad 
realizacji nowej zabudowy, tworzą ramy do prowadzenia nowych inwestycji, wprowadzają 
ograniczenia w zakresie rozwiązywania zagadnień gospodarki ściekowej oraz realizują 
założenia programowe określone w obowiązującym studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy [lit. 8]. 

Podstawowym czynnikiem generującym zagrożenia jest proces urbanizacji terenu będący 
konsekwencją obowiązującego planu. Dlatego najważniejszym zagadnieniem jest 
stworzenie zasad prowadzenia inwestycji umożliwiających powiązanie zagospodarowania 
terenów z ochroną walorów środowiskowych. W analizowanych zmianach mpzp ten 
warunek udało się spełnić. Występujące zagrożenia są głównie konsekwencją 
realizowanych inwestycji w ramach obowiązywania wcześniejszych ustaleń mpzp a nie 
wprowadzonych zmian,  

Sposoby wykorzystania zasobów środowiska przewidziane w ustaleniach obowiązującego 
mpzp mieszczą się w określeniu „typowego korzystania z zasobów środowiska” 
i większości (prócz zmiany formy wykorzystania powierzchni ziemi) wykorzystują zasoby 
odnawialne. Zatem na podstawie ustaleń planu możliwe jest zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju – z zachowaniem równowagi pomiędzy potrzebami 
wynikającymi z wymogów funkcjonowania nowych terenów mieszkaniowych a wymogami 
zachowania odnawialnych zasobów środowiska. Ograniczenie zagrożeń jest możliwe, 
przez tworzenie właściwego układu urbanistycznego i korzystanie z rozwiązań 
technicznych ograniczających gospodarczą eksploatację środowiska – sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków, systemu 
gospodarki odpadami itp. Dlatego ważne jest aby budowa sieci infrastruktury wyprzedzała 
lub nadążała za zabudową mieszkaniową i usługową, a ustalenia planu jednoznacznie 
określały zasady budowy infrastruktury, czemu służą wprowadzone zmiany. 

3.8. Obszary o przewidywanym znacz ącym oddziaływaniu, wraz z ocen ą 
stanu środowiska na tych obszarach 

Na skutek realizacji zmian w zapisach planu nie przewiduje się powstania obszarów 
o znaczącym oddziaływaniu na środowisko czy na jakość zamieszkania, zdrowie i życie 
ludzi. 
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3.9. Analiza rozwi ązań mpzp eliminuj ących lub ograniczaj ących 
negatywne oddziaływanie planu na środowisko, w tym na krajobraz 

Ustalenia projektu planu umożliwiają zmianę przeznaczenia i użytkowania terenów oraz 
realizację inwestycji. Jednocześnie dostosowują zagospodarowania przestrzenne do 
warunków naturalnych, umożliwiając zachowanie części walorów środowiskowych oraz  
trwałość i odnawialność zasobów przyrodniczych. 

Ustalenia planu dotyczące ochrony środowiska oraz wprowadzone ograniczenia 
dotyczące możliwości negatywnych oddziaływań na środowisko zostały przedstawione 
w rozdziale 3.1 i 3.2. 

3.1. Sposób uwzględnienia celów ochrony środowiska w projekcie planu, 
dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania 
przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych 

3.2. Wpływ ustaleń planu na środowisko. 
Celem zamierzonych przekształceń urbanistycznych jest zachowanie „ładu 
przestrzennego” osiągnięte w wyniku współistnienia terenów przeznaczonych pod 
zabudowę i terenów o walorach środowiskowych. Przytoczone ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego wydają się być skutecznym sposobem postępowania 
na rzecz zachowania wartości przyrodniczych i środowiskowych w sąsiedztwie 
rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. W wyniku wprowadzenia ustaleń planu nie 
przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska (na obszarze planu i na terenach 
sąsiednich) oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi. Z ustaleń planu wynika, 
że rodzaj i charakter planowanej zabudowy został dostosowany do uwarunkowań 
ekofizjograficznych –  zharmonizowany z zabudową istniejącą i dostosowany do 
warunków środowiskowych. W ustaleniach planu zachowano wskaźniki gęstości 
zabudowy i powierzchni  biologicznie czynnej typowe dla projektowanego typu zabudowy 
– mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W celu zachowania podstawowych elementów naturalnego środowiska  i powiązań 
z sąsiednimi ekosystemami, oraz warunków mikroklimatu zachowano dolinę cieku oraz 
zadrzewienia. Tereny o szerokości 10 m od cieku zostały wyłączone z zabudowy. 
Ze względu na małe szerokości zachowanych korytarzy naturalnego układu 
przyrodniczego i postępującą urbanizację terenów sąsiednich rola tych terenów jako 
korytarza ekologicznego będzie bardzo ograniczona i istnieje potrzeba poszerzenia 
korytarza do 15 m od cieku. Wynika to z szerszego spektrum uwarunkowań i zostało 
opisane w poprzednich rozdziałach. 

Wprowadzono rozwiązania ograniczające negatywny wpływ czynników wynikających 
z urbanizacji terenu na zdrowie ludzi i środowisko: 

• Ze względu na wysoki poziom wód podziemnych przypowierzchniowej  warstwy 
wodonośnej, wody ten są szczególnie narażone na zanieczyszczenie w wyniku 
odprowadzania do gruntu nie oczyszczonych lub źle oczyszczonych ścieków. Dlatego 
w ustaleniach planu przewidziano objęcie całego terenu systemem kanalizacji 
sanitarnej. Przewiduje się, że ścieki sanitarne z terenu objętego ustaleniami planu 
będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej miasta Białegostoku. Jedynie 
w pierwszym okresie, do czasu wybudowania kanalizacji, dopuszczono stosowanie 
zbiorników bezodpływowych (szamb).  

• Odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych przewidziano do kanalizacji 
deszczowej, z której będą one odprowadzane do cieków po uprzednim oczyszczeniu 
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w stopniu określonym w przepisach prawa wodnego. Pośrednie zanieczyszczenie wód 
gruntowych może jednak następować w wyniku spłukiwania zanieczyszczeń 
powierzchniowych, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin do cieku i poprzez 
przepuszczalne warstwy gruntu do wód przypowierzchniowych podziemnych. 

• W okresie eksploatacji terenów budowlanych gospodarka odpadami stałymi będzie 
prowadzona na zasadach określonych w gminnym programie gospodarki odpadami 
(zgodnie z ustaleniami planu) i realizowana przez wyspecjalizowane firmy. 

• W wyniku procesu urbanizacji przewidziano zwiększenie emisji i stężeń 
zanieczyszczeń powietrza, w związku z powyższym w ustaleniach planu przewidziano 
zastosowanie do ogrzewania budynków i przygotowanie ciepłej wody bezemisyjnych 
lub niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

• W związku z zagrożeniem zanieczyszczenia wód podziemnych przewidziano 
zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie objętym ustaleniami planu z gminnej sieci 
wodociągowej. 
 

3.10. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji 
ustale ń  projektowanego dokumentu. Rozwi ązania alternatywne do 
rozwi ązań zawartych w projekcie planu wraz z uzasadnieniem i ch 
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz ącej do tego 
wyboru albo wyja śnienie braku rozwi ązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudno ści wynikaj ących z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy (bior ąc pod uwag ę cele i 
geograficzny zasi ęg planu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
oraz integralno ść tego obszaru). 

a) W przypadku nie wprowadzenia zmian w ustaleniach planu (np. w przypadku ich 
nieuchwalenia) nastąpi dalszą zabudowa obszaru objętego planem na podstawie 
ustaleń aktualnie obowiązujących. Zatem będą funkcjonowały dotychczasowe 
ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
[lit. 53], które obarczone są błędnymi ustaleniami o przeznaczeniu leśnym terenu 
wykorzystywanego dotychczas jako teren budowlany z zielenią urządzoną i rolny 
(oraz sady i ogrody), co zostało omówione w pkt. 3.1.1Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. lit. b. 

b) Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych 
rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach 
zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego, 
w tym zdrowia i życia ludzi. Szczegółowość dokumentu uzależniona jest od 
szczegółowości zapisów planu. Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym 
o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi 
ustaleniami planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie niesie za 
sobą realizacja ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska 
w ich wzajemnym powiązaniu, krajobraz, a także na ludzi. 

c) Nowe ustalenia planu są w znacznym stopniu usankcjonowaniem 
zagospodarowania powstałego na podstawie ustaleń planu dotychczas 
obowiązującego, ale jak przedstawiono powyżej zapisy istniejącego planu 
zawierają ustalenia: 

− dotyczące przeznaczenia terenu pod użytek leśny, które wymagają zmiany, 

− wyznaczające 15 m strefą wyłączoną z zabudowy wzdłuż istniejącego cieku, 

− są bardziej szczegółowe w zakresie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem np. na terenach narażonych na podtopienia. 
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d) Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Krupniki) 
opracowywano równolegle z projektem planu. W ustaleniach nie zostały 
uwzględnione propozycje zachowania dotychczasowych ustaleń w zakresie 
określonym w lit. a) dotyczące: 

- zachowania 15  strefy wolnej od zabudowy wzdłuż cieku, 

- zachowania dotychczasowych ustaleń dotyczących odprowadzania ścieków. 

Pozostałe propozycje o zasadniczym znaczeniu dla ochrony środowiska w  tym także 
propozycje rozwiązań alternatywnych zostały przyjęte przez autora projektu i znalazły 
odzwierciedlenie w zapisach ustaleń planu. W związku z powyższym, ze względu 
opisane warunki tworzenia planu służącego uporządkowaniu zagospodarowania 
istniejącego i uwzględnienie uwag wynikających z niniejszej prognozy w ustaleniach 
planu proponuje się uwzględnienie powyżej przedstawionych uwag. Prócz 
powyższych uwag na analizowanym terenie nie stwierdzono potrzeby bardziej 
zdecydowanej ochrony terenów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych 
niż proponowana w projekcie tworzonego planu.  

3.11. Kompleksowa ocena przewidywanych oddziaływa ń na środowisko – 
streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym. 

Biorąc pod uwagę stan środowiska na omawianych terenach, a także zakres i charakter 
zmian wprowadzonych ustaleniami zawartymi w projekcie planu, przeprowadzono 
kompleksową analizę przewidywanych oddziaływań na środowisko. Prognoza 
oddziaływania na środowisko, jako element procedury strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, została wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) [ lit. 2 ], zgodnie 
z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (uzgodnienie 
Nr 17/NZ/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.) [Załącznik 1] oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku (WOOŚ-I.411.1.28.2016.EC z dnia 14 czerwca 
2016 r.).) [Załącznik 2]. 
Celem planu było określenie nowych warunków zabudowy na terenach budowlanych 
i leśnych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, a przede wszystkim 
z zachowaniem wymogów prawnych. 
Teren objęty projektem planu obejmuje działki o nr 96/6, 96/8, 96/36, 96/37, 96/38 we wsi  
Krupniki, w gminie Choroszcz, w powiecie białostockim, w woj. podlaskim. Powierzchnia 
terenu objętego projektem planu  wynosi ok. 1,2155 ha. Teren opracowania położony jest 
pomiędzy doliną dolinie rzeki Horodnianki a granicą Białegostoku. Obszar objęty 
ustaleniami projektu planu znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]. 
Na terenie gminy, do czasu ogłoszenia przedmiotowego planu, obowiązują ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne, uchwalonego 
uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. [lit. 53], 
w tym ustalenia szczegółowe dotyczące terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: 
„2.13. MN , MP, ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej 
i letniskowej. (pozostałe ustalenia zawarto w pkt. 1.2.3.) 
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Proponowane zmiany zagospodarowanie terenów w omawianym planie zostały wykonane 
zgodnie z zakresem i celem określonym w uchwale intencyjnej [lit. 54] oraz ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
[lit. 34]. 

Przedmiotowy teren, zgodnie z: 
− Rys. 5 „Kierunki kształtowania struktury przestrzennej obszarów funkcjonalnych gminy 

Choroszcz w zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów sąsiadujących” ww. 
Studium, stanowi część obszaru  oznaczonego symbolem „PB - obszar podmiejski 
Białegostoku w stosunku „– obejmuje tereny na południe od szosy warszawskiej, 
zawarte pomiędzy granicą z miastem Białystok,  a planowaną obwodnicą „południową 
miasta Białegostoku” – grunty wsi Porosły ( południowa  część), Jeroniki, Łyski, 
Krupniki, Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn. Kształtowany jako obszar 
podmiejskiej zabudowy mieszkaniowo – usługowej funkcjonalnie powiązany ze 
zurbanizowanymi dzielnicami Białegostoku.” 

− Rys. 6  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru objętego 
projektem planu i terenów sąsiadujących” teren objęty projektem planu został 
zaliczony do „terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową”. 
 

Obowiązek zgodności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz [lit. 34] z ustaleniami planu wynika wprost z art. 9 pkt 4 
(„Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”) i stosowane są zgodnie z art. 20 pkt 1 („Plan miejscowy uchwala rada 
gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium…”), art. 14 pkt 3 i art. 20 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [lit. 
3].  

Celem projektu planu było ustalenie warunków zagospodarowania i przeznaczenia części 
terenu: 

MN – pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią urządzoną; 

KD-D –  pod fragment drogi publicznej, gminnej, dojazdowej. 

Ustalenia projektu planu  są kontynuacją dotychczasowej polityki urbanistycznej 
realizowanej przez władze Gminy, która ma charakter dwojaki – umożliwia urbanizację 
terenów atrakcyjnych inwestycyjnie i służy ochronie zasobów środowiskowych.  

Na podstawie niniejszego opracowania można stwierdzić, że: 

� wprowadzone zapisy służą ograniczeniu niekorzystnych oddziaływań – dążono do 
zachowania koegzystencji naturalnych środowisk roślinnych i zwierzęcych oraz 
sztucznie utworzonego środowiska zamieszkiwania ludzi, 

� w skutek realizacji proponowanych zapisów w projekcie planu w stosunku do ustaleń 
planu dotychczas obowiązującego [lit. 53] nastąpi pogorszenie warunków 
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze w wyniku: 

− zmniejszenia szerokości strefy wolnej od zabudowy wzdłuż cieku z 15m do 10 m, 

− nie zachowania dotychczasowych ustaleń dotyczących odprowadzania ścieków ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na podtopienia. 

� wprowadzone zmiany w środowisku będą miały charakter lokalny i nie będą 
powodowały istotnego wpływu na stan środowiska i funkcjonowanie systemów 
przyrodniczych w skali ponadlokalnej, 

� nie przewiduje się, aby wprowadzenie proponowanych ustaleń mogło spowodować  
negatywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru: 
Narwiańskiego Parku Narodowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” 
oraz obszarów Natura 2000PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi, PLH 200002 
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Bagienna Narew, PLH200024 Ostoja Narwiańska oraz zagrozić ogólnej spójności 
sieci obszarów Natura 2000. 

• nie przewiduje się, aby wprowadzenie proponowanych ustaleń mogło spowodować  
negatywne oddziaływania na zasoby Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218. 

Analizując przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń planu na środowisko, 
w szczególności w zakresie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4], należy stwierdzić, że ustalenia planu 
pozostają zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska. Potrzeby i wymogi ochrony 
środowiska w zakresie określonym w uchwale intencyjnej [lit. 54] i Studium  [lit. 34] zostały 
spełnione. 

Podstawowe ustalenia wynikaj ąc z niniejszej prognozy: 

• Planowane zmiany w ustaleniach planu nie wprowadzają możliwości realizacji 
przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych. 

• Na skutek realizacji zapisów planu nie przewiduje się powstania istotnych zagrożeń 
dla środowiska lub dla zdrowia ludzi, oraz powstania obszarów o znaczącym 
oddziaływaniu na środowisko czy na jakość życia mieszkańców. 

• Przy ocenie odporności środowiska na degradacje, zdolność regeneracji, tendencji do 
zmian, możliwości w zakresie odnawialności środowiska, trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych w pkt. 3.5 stwierdzono, że środowisko w zakresie 
omawianego planu jest przekształcone a zachodzące zmiany mają charakter 
przeważnie negatywny, w związku z powyższym wprowadzenie na terenie 
przeznaczonym obecnie pod użytkowanie leśne siedlisk typu antropogenicznego przy 
zachowaniu ograniczonego zakresu zabudowy i warunków ochrony środowiska  
będzie służyło naturalnej koegzystencji z sąsiadującymi formami przyrodniczymi i 
zabudową mieszkaniową.  

• Biorąc pod uwagę lokalizację najbliższych (względem położenia opracowywanego 
planu) obszarów: NPN z otuliną, Obszaru chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, 
GZWP Nr 218 z obszarem ochronnym, obszarów Natura 2000: Narwiańskiego Parku 
Narodowego, PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi, PLH 200002 Bagienna Narew, 
PLH200024 Ostoja Narwiańska, ich zadania ochronne, a także cel i geograficzny 
zasięg projektu planu można stwierdzić, że realizacja postanowień miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie będzie oddziaływać na te obszary. Z uwagi na 
proponowany sposób zagospodarowania nie prognozuje się wpływu ustaleń planu, w 
tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, 
krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, oraz stałego 
i chwilowego, na cele i przedmiot ochrony tych obszarów oraz na ich integralność, ani 
powstania oddziaływań transgranicznych. 

• W  granicach opracowania nie występują obiekty objęte szczególnymi formami 
ochrony przyrody, ani kwalifikujące się do objęcia ochroną, a w tym podlegające  
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]. 

• Ze względu na opisane warunki tworzenia planu służącego uporządkowaniu 
zagospodarowania istniejącego, oprócz uwzględnienia uwag wynikających z niniejszej 
prognozy, w ustaleniach planu nie proponuje się innych rozwiązań, w tym rozwiązań 
alternatywnych. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania obiektów 
przyrodniczych wymagających bardziej zdecydowanej ochrony niż wprowadzona 
w projekcie tworzonego planu. 
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4. INFORMACJE O MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdzono, iż realizacja zapisów 
miejscowego planu zagospodarowania i proponowanych zmian w ustaleniach planu ze 
względu na stosunkowo duże odległości od granic Państwa nie prowadzi do powstania 
oddziaływań transgranicznych. Analizowany obszar znajdują się: ok. 56 km od wschodniej 
granicy kraju, ok. 144 km od granicy  północnej, ok. 358 km do granicy południowej i ok. 
595 km od granicy zachodniej  (podane odległości zostały zmierzone w linii prostej). 

Forma oraz skala zmian wynikających z realizacji zmian ustaleń planu nie będzie 
powodowała powstania oddziaływań na środowisko, których zasięg obejmowałby 
oddziaływania trans graniczne. 

 

5. PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEN PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORA Z 
CZESTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZENIA  

Metodą analizy i oceny skutków realizacji postanowień planu jest m.in. ocena aktualności 
studiów i planów, sporządzana przez Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz wynikająca 
z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 647 j.t. ze zm.). Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz 
w czasie trwania kadencji rady, a co za tym idzie z tą samą częstotliwością konieczne jest 
przeprowadzenie analizy i oceny wpływów realizacji postanowień planu na środowisko 
przyrodnicze, kulturowe i ludzi. W trakcie wykonywania takiej analizy szczególną uwagę 
należy zwrócić na stopień realizacji zapisów planu z zakresu infrastruktury, w tym głownie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, której budowa lub rozbudowa przyczynia się 
do polepszania stanu środowiska wodno–gruntowego oraz realizację inwestycji, które 
mogą znacząco wpływać na obszary podlegające ochronie prawnej na mocy ustawy 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 j.t. ze zm.). 

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest 
monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu 
Środowiska. Raporty z oceny stanu i funkcjonowania środowiska wraz z informacjami na 
temat zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych ściekami i ich 
pochodnymi są wymiernym odzwierciedleniem zmian zachodzących w środowisku na 
skutek wprowadzonego dokumentu planistycznego. Cykliczność prowadzonych badań 
pomiarowych i publikacja raportów jest gwarancją stałego dopływu danych nie tylko na 
temat zmieniającej się jakości środowiska naturalnego ale i realizacji zapisów planu 
w odniesieniu do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i eksploatacji systemów 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
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Mapa 1 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz w zakresie obszaru 
(źródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

 

 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
w zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów s

ródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

 

 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
i terenów sąsiadujących 

ródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.) 

 
 

Mapa 2 SUiKZP Gm. Choroszcz - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choroszcz  
- LEGENDA 
(źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gm. Choroszcz) 
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Mapa 3 SUiKZP Gm. Choroszcz 
gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
sąsiadujących 
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 
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Gm. Choroszcz - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
tego projektem planu i terenów 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Mapa 4 SUiKZP Gm. Choroszcz 
obszarów funkcjonalnych 
projektem planu i terenów s
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 
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. Choroszcz – Kierunki kształtowania struktury przestrzennej
obszarów funkcjonalnych gminy Choroszcz w zakresie obszaru obję
projektem planu i terenów sąsiadujących 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

 

Kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 
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Mapa 5 SUiKZP Gm. Choroszcz - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
LEGENDA 
(źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego  
gm. Choroszcz) 
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Mapa 6 SUiKZP Gm. Choroszcz 
obszaru objętego projektem planu
(źródło: Studium uwarunkowa
gm. Choroszcz) 
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SUiKZP Gm. Choroszcz - Kierunki zagospodarowania przestrzennego
projektem planu i terenów sąsiadujących 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie  
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Mapa 7 Mapa geologiczna gminy Choroszcz - LEGENDA 
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-200 000, 
arkusz 32A-Białystok, 31A-Łomża)  

 



 
Mapa 8 Mapa geologiczna gminy Choroszcz 

i terenów sąsiadujących
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
arkusz 32A-Białystok, 31A

 

 

Mapa geologiczna gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 
ących 

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
Białystok, 31A-Łomża)  

 

 

 

ętego projektem planu 

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-200 000, 
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Mapa 9 Mapa geologiczno-gospodarcz

(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geol
arkusze: 0299-Knyszyn, 0300
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gospodarcza gminy Choroszcz – LEGENDA 
stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski

Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339-Białystok )

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

 
ogiczna Polski w skali 1-50 000, 

Białystok )



 

 
Mapa 10 Mapa geologiczno-gospodarcza

projektem planu i terenów s
(źródło: Państwowy Instytut 
arkusze: 0299-Knyszyn, 0300

 

 

gospodarcza gminy Choroszcz w zakresie obszaru 
i terenów sąsiadujących  

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339-Białystok 

 

 

 

w zakresie obszaru objętego 

Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-50 000, 
Białystok )  
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Mapa 11 Mapa hydrogeologiczna gminy Choroszcz
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
000, arkusze: 0299-
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Mapa hydrogeologiczna gminy Choroszcz - LEGENDA  
stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski

-Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-50 
Choroszcz, 0339-Białystok)  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MPZP GM CHOROSZCZ 

 

 
Mapa 12 Mapa hydrogeologiczna gminy Choroszcz

projektem planu i terenów s
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa 
000, arkusze: 0299-
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geologiczna gminy Choroszcz w zakresie obszaru obję
i terenów sąsiadujących  

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
-Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339

 

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

objętego 

geologiczna Polski w skali 1-50 
Choroszcz, 0339-Białystok)  
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Mapa 13 Mapa geologiczno-ś

(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
000, arkusze: 0299-
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środowiskowa gminy Choroszcz - LEGENDA
stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski

-Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339

(CZĘŚĆ WSI KRUPNIKI) 

 

LEGENDA  
stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-50 

Choroszcz, 0339-Białystok)  



 

Mapa 14  Mapa geologiczno-
obszaru objętego projektem planu
(źródło: Państwowy Instytut 
000, arkusze: 0299-

 

 

-środowiskowa gminy Choroszcz w zakresie 
projektem planu i terenów sąsiadujących  

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
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Mapa 15 Mapa odporności środowiska na degradacj

(źródło: wybrane materiały na podstawie Ekofizjografii 
środowiska na degradację i zdolności regeneracji.

ródło: wybrane materiały na podstawie Ekofizjografii podstawowej gminy Choroszc

 

 

ci regeneracji. 
podstawowej gminy Choroszc

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ZAŁĄCZNIKI 
 
[Załącznik 1] Uzgodnienie proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
(część wsi Krupniki) Nr 17/Nz/16 (pismo nr NZ.4462.42.2016 z dnia 
7 czerwca 2016 r.). 

 
[Załącznik 2] Uzgodnienie proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
(część wsi Krupniki) (pismo nr WOOŚ-I.411.1.28.2016.EC z dnia 14 
czerwca 2016 r.) przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Białymstoku 

 
 


