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[Mapa 2] SUiKZP Gm. Choroszcz - Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz - LEGENDA 
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[Mapa 12] Mapa hydrogeologiczna gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 
projektem planu i terenów sąsiadujących  
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 
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informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz) przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. 

[Załącznik 2] Uzgodnienie nr WNP.411.1.29.2016.EC pismem z dnia 14 listopada 
2016 r. proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz) przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

[Załącznik 3] Bilans przeznaczenia gruntów w projekcie zmiany planu.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

1 

 

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 (część wsi Żółtki i miasta 
Choroszcz) 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 29/NZ/16 pismem NZ.4462.67.2016 
z dnia 28 października 2016 r.) [Załącznik 1] oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Białymstoku (uzgodnienie nr WNP.411.1.29.2016.EC pismem z dnia 14 
listopada 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 VII/66/2016 z dnia 12 maja 2015 r. Rady Miejskiej 
Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Żółtki i miasta Choroszcz) [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 terenu objętego ustaleniami 
planu w obrębie geodezyjnym Żółtki i miasta Choroszcz. Szczegółowo zakres zmian 
mpzp omówiono poniżej a zakres projektu planu został przedstawiony na załączniku do 
uchwały intencyjnej. 
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Rys. 1  
Załącznik Nr 1 do 
uchwały VII/66/2015 
z dnia 12 maja 2015 r 
Rady Miejskiej w 
Choroszczy w 
sprawie przystąpienia 
do zmiany 
miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Choroszcz (część wsi 
Żółtki i miasta 
Choroszcz) 
(źródło: Rada Miejska 
w Choroszczy) 
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Rys. 2  
Załącznik Nr 2 do 
uchwały VII/66/2015 
z dnia 12 maja 2015 r 
Rady Miejskiej w 
Choroszczy w 
sprawie przystąpienia 
do zmiany 
miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

gminy Choroszcz 
(część wsi Żółtki i 
miasta Choroszcz) 
(źródło: Rada 
Miejska w 
Choroszczy) 
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Rys. 3 Załącznik Nr 3 do 

Choroszczy w sprawie przyst
zagospodarowania przestrzennego gmin
i miasta Choroszcz)
(źródło: Rada Miejska w Choroszczy)
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cznik Nr 3 do uchwały VII/66/2015 z dnia 12 maja 2015 r Rady Miejskiej w 
Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (cz
miasta Choroszcz) 
ródło: Rada Miejska w Choroszczy) 
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z dnia 12 maja 2015 r Rady Miejskiej w 
pienia do zmiany miejscowego planu 

y Choroszcz (część wsi Żółtki 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

5 

 

 

 
 

Rys. 4  
 
Załącznik do projektu 
uchwały Nr 
……………. z dnia 
………….. Rady 
Miejskiej Choroszczy 
w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Choroszcz (część wsi 
Żółtki i miasta 
Choroszcz) 
(źródło: UM w 
Choroszczy) 
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1.2.2. Ogólna charakterystyka terenów obj ętych projektem planu  

Obszar objęty ustaleniami projektu planu znajduje się na terenie gminy Choroszcz, 
w rejonie wsi Żółtki, na północ od miasta Choroszcz, na terenie przyległym do 
ekspresowej drogi krajowej S8 Warszawa – Białystok. Powierzchnia obszaru wynosi 
231 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 i 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”. 
 
Zachodnia część obszaru objętego planem jest położona w granicach otuliny 
Narwiańskiego Parku Narodowego i Obszaru Specjalnej Ochron y Ptaków Natura 
2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001 . Północno-zachodnia część obszaru 
objętego planem jest położona w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 218. 
 
Rozpatrywany projekt planu znajduje się poza obszarem Narwiańskiego Parku 
Narodowego, Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk NATURA 2000: Narwiańskie 
Bagna -  PLH200002 i Ostoja Narwiańska – PLH200024 oraz Obszarem Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Narwi”. 
 

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.  
 
Poniżej zestawiono przeznaczenie terenów w obwiązującym mpzp gm. Choroszcz 
objętych zmianą (w zakresie określonym uchwałą intencyjną, Rys. 5 i Mapa 1 ): 
 

2.1. WZ - tereny potencjalnych ujęć wody, w tym na cele obrony cywilnej. 
2.7. LsO - tereny lasów ochronnych miasta Białegostoku. Obowiązuje zakaz 

zabudowy na terenach nie wyznaczonych na ten cel w planie. Sposób 
użytkowania zgodnie z branżowym projektem urządzenia lasu. 
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2.8. Ls - tereny lasów państwowych i prywatnych. Możliwość wykorzystania na cele 
budowlane wyłącznie na terenach wyznaczonych w planie 

2.10. MR, MN - obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej 
i projektowanej jednorodzinnej. 

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. 
Zalecana integracja przestrzenno - funkcjonalna zabudowy towarzyszącej - 
usługowej i gospodarczej z zabudową mieszkalną. 
W przypadku wystąpienia funkcji usługowych obowiązuje zapewnienie miejsc 
postojowych samochodów osobowych w ilości min. 3 miejsca na 100 m2 pow. 
użytkowej usług. 
Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej 
nie przekraczającej 35,0 m2 w głębi działek, w zależności od potrzeb 
użytkownika, zalecając ich lokalizację po granicy z działką sąsiednią 
zabudowaną podobnymi obiektami. 
Dopuszcza się dojazdy do działek, pozbawionych bezpośredniego dostępu do 
dróg gminnych w ilości nie przekraczającej 6 szt. - ciągami pieszo - jezdnymi. 
W takim przypadku obowiązuje postępowanie o ustalenie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 15, poz. 741). 

2.15. P - tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych 
i handlowych, w tym handlu hurtowego. Profil produkcyjny rzemieślniczy 
i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem 
zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki. Dopuszcza się 
funkcje biurowe związane z funkcją podstawową oraz funkcje mieszkalne 
właściciela lub dozorcy budynku. Dopuszcza się dachy płaskie i wysokość 
zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych z możliwością podpiwniczenia 
oraz podwyższenia zabudowy do czterech kondygnacji dla potrzeb 
administracyjno - biurowych. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
samochodów osobowych w ilości min. 20 szt. na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej usług. Eksponowana lokalizacja terenów w stosunku od drogi 
krajowej wymaga indywidualnych rozwiązań architektoniczno - przestrzennych. 
Ewentualne wątpliwości organów wydających pozwolenie na budowę winny być 
opiniowane z udziałem samorządu zawodowego. 

2.16. RP - tereny usług związanych z produkcją i przetwórstwem rolnym. Profil usług 
bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia 
ewentualnych uciążliwości w granicach własnej nieruchomości. Dopuszcza się 
mieszkanie właściciela lub dozoru. Zabudowa parterowa z poddaszem 
użytkowym. Dachy strome. 

2.18. UH, UG - tereny usług handlowych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 
1000 m2 i gastronomicznych. Dopuszcza się usługi wolnostojące lub łączone z 
innymi funkcjami. W przypadku usług wolnostojących, ewentualną ich 
uciążliwość, należy ograniczyć do granic własnej działki. Obowiązują wskaźniki 
miejsc postojowych samochodów osobowych w ilości min. 25 miejsc 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

8 

 

postojowych na 1000 m2 pow. usług handlowych i 1 miejsce postojowe na 5 
miejsc konsumpcyjnych w gastronomii. Dopuszcza się zamianę funkcji na UK i 
UT w zależności od potrzeb. 

2.19. UR - tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego. Dopuszcza się 
towarzyszące funkcje mieszkalne właściciela. Uciążliwość usług ograniczona do 
granic własnej działki. Ilość miejsc postojowych samochodów osobowych 
ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb właściciela. 

2.25. UI - usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje 
zasada utrzymania uci ążliwo ści wynikaj ącej z prowadzonej działalno ści w 
granicach  własnej działki. 

2.26. KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej, istniejące i projektowane 
związane z parkowaniem i obsługą techniczną ruchu samochodowego. 
Dopuszcza się towarzyszące funkcje motelowo - hotelowe i gastronomiczne. 

2.28. ZC - tereny cmentarzy, istniejące i projektowane. 
2.29. ZD - tereny ogrodów działkowych, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

bez możliwości zmiany przeznaczenia na inne cele. 
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Rys. 5 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 

w zakresie obszaru obj
tereny przewidziane do wylesienia)
(źródło: UCHWAŁA Nr 
grudnia 2001  r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz w
wyodrębnione obszary funkcjonalne.)
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Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
zakresie obszaru objętego projektem planu (w obszarze mpzp zaznaczono 

tereny przewidziane do wylesienia) 
ródło: UCHWAŁA Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 

r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmuj

bnione obszary funkcjonalne.) 
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Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
(w obszarze mpzp zaznaczono 

XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 
r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

granicach administracyjnych obejmujących 
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Podsumowanie 
Teren objęty projektem zmiany, w dotychczas obowiązującym planie był przeznaczony 
pod użytkowanie rolnicze i leśne, w części pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową 
i jednorodzinną), a w części pod usługi dla ludności i usługi przemysłowe.  
Zmiana planu będzie polegała na dostosowaniu ustaleń planistycznych do planowanych 
potrzeb - powiększenia obszaru terenów produkcyjno-usługowych. 

1.2.4. Opis ustale ń obowi ązującego planu w zakresie zasad ochrony 
środowiska i krajobrazu kulturowego 

Podstawowe ustalania obowi ązującego planu [lit. 53] w zakresie zasad ochrony 
środowiska  zawarte są w części – „Ustalania ogólne”, dotyczą: 

- 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 § 3 pkt 6 
zatytułowanym – „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. 

zbiorników szczelnych lub szamb) jako rozwiązań tymczasowych, 
- zasad odprowadzania wód opadowych do cieków i do gruntu, 
- zasad gromadzenia i usuwania odpadów stałych, 
- utwardzania i wyprofilowania nawierzchni dróg i parkingów, 
- zagospodarowania terenów po zakończeniu budowy przed oddaniem obiektów do 

użytkowania. 
 
Podsumowanie 
Zgodne z zapisami zawartymi w planie do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje 
dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. Natomiast na terenach zainwestowanych, 
wskazanych na realizację celów ponadlokalnych - dotychczasowy sposób zabudowy 
z dopuszczeniem remontów związanych z utrzymaniem obiektów (lecz bez prawa dalszej 
rozbudowy). 

Odnośnie krajobrazu kulturowego,  w § 3 „Ustaleniach ogólnych” planu zapisano: 

pkt 1.3.1.  „Ochrona konserwatorska w wyznaczonych przez Ośrodek Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie strefach ochrony: 

I. Pełnej ochrony konserwatorskiej, która obejmuje obszary i obiekty szczególnie 
wartościowe, o dobrze zachowanej historycznej strukturze przestrzennej do 
bezwzględnego zachowania. W strefie tej zakłada się bezwzględny priorytet wymagań 
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konserwatorskich i konieczność opracowania szczegółowych projektów rewaloryzacji. 
(…), 

II. Obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów 
rozplanowania i istniejącej substancji o wartościach kulturowych (…), 

(…) 

IV. Strefa utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania (…), 

V. Strefa ochrony obszaru do rozpoznania archeologicznego (…) 

Podsumowanie 
W granicach objętych niniejszym opracowaniem, znajduje się, objęty ochroną 
konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych, zabytkowy Dom Asesorii Straży 
Granicznej, obecnie mieszkalny, wpisany do rejestru zabytków decyzją znak KL-WKZ-
5340/36/84 z dnia 14.01.1984 r. (nr Rej. 597). Na omawiamy obszarze nie wskazano 
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
usuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych. 

1.2.5. Opis ustale ń obowi ązującego planu w zakresie infrastruktury 
technicznej. 

W dotychczas obowiązującym miejscowym planie [lit. 53] w zakresie infrastruktury 
technicznej obowiązywały ustalenia zawarte w § 3 pkt 4: 

� 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, 

c) na obszarze GZWP nr 218 odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji 
sanitarnej, 

d) na obszarach NATURA 2000 zlokalizowanych poza GZWP nr 218 i Narwiańskim 
Parkiem Narodowym i na obszarach otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 
odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku 
możliwości podłączenia do kanalizacji. odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, 
o których mowa w pkt 2 lit. a, w których ścieki będą oczyszczane co najmniej 
w procesie dwustopniowym, 

e) na obszarze gminy nie wymienionym w lit. a, b, c lub d, odprowadzenie ścieków 
do kanalizacji gminnych lub do oczyszczalni ścieków o których mowa w pkt 2 
lit. a; 

2) dopuszcza się: 
a) na terenie całej gminy, z wyjątkiem: 
- obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego, 
- obszaru GZWP nr 218, 
- 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, 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."; 
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4) podział terenów w zależności od sposobu odprowadzenia ścieków przedstawiono 
na rysunku "Zasady odprowadzenia ścieków. 

� 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.” 

� 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, 
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Fot. 1    
Widok ogólny obszaru 
objętego projektem planu  

 
(źródło: 
http://www.turystyka.wrotap
odlasia.pl/Map/Map.aspx) 
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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 [lit. 38], 

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) [lit. 50], 

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.) [lit. 
51], 

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.) [lit. 45].  

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. [lit. 46], 

8) Plan gospodarki odpadami dla powiatu białostockiego opracowany przez EKO–
EFEKT Sp. z o.o. [lit. 39], 

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” [lit. 44], 

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

11) Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, praca zespołowa (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 
150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r.) [lit. 26]; 

12) „Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017 [lit. 33], 
13) 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] 

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

15) 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. 6  

 
SUiKZP Gm. Choroszcz 
Uwarunkowania 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Choroszcz w zakresie 
obszaru objętego 
projektem planu 
(źródło: Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gm. 
Choroszcz) 
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Rys. 7  

 
SUiKZP Gm. Choroszcz 
– Kierunki kształtowania 
struktury przestrzennej 
obszarów funkcjonalnych 
gminy Choroszcz w 
zakresie obszaru 
objętego projektem planu 
i terenów sąsiadujących 
(źródło: Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gm. 
Choroszcz) 
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Rys. 8  

 
SUiKZP Gm. Choroszcz 
- Kierunki 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
zakresie  
obszaru objętego 
projektem planu i 
terenów sąsiadujących 
(źródło: Studium 
uwarunkowań i 
kierunków zagospod. 
przestrzennego  
gm. Choroszcz) 
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W Studium…  [lit. 34] (pkt 2 str. 113) zostały określone kierunki kształtowania struktury 
przestrzennej obszarów funkcjonalnych. Na terenie gminy Choroszcz zostało 
wyznaczonych sześć podstawowych obszarów struktury przestrzennej ze względu na 
zróżnicowanie funkcji i zasad zagospodarowania: 
 

1) obszar miasta Choroszcz (MCh), 

2) obszar podmiejski Białegostoku ( PB), 

3) obszar aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości (AG), 

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

5) obszar lasów i kształtowania leśno - dolinnych korytarzy powiązań ekologicznych 
(LE), 

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

oraz trzy strefy ograniczeń - są to: 
1) strefa ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP – 218, 

2) strefa obszaru otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 

3) strefa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. 

Obszary objęte projektem planu pod względem funkcjonalnym są oznaczone w Studium 
[lit. 34] jako: obszar miasta Choroszcz (MCh), obszar aktywności gospodarczej i 
przedsiębiorczości związany z drogą krajową nr 8 (AG), obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i osadnictwa (RP). 

„Obszar miasta Choroszcz  (MCh) – obejmuje grunty miasta Choroszcz z wyłączeniem 
terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 8 i gruntów leśnych.  
 Obszar jest kształtowany jako wielofunkcyjny miejsko – gminny ośrodek rozwoju, 
z funkcjami obsługi ludności na poziomie podstawowym w zakresie administracji, ochrony 
zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku, funkcjami 
gospodarczymi i mieszkaniowymi oraz funkcjami ponad lokalnymi w zakresie lecznictwa 
specjalistycznego regionalnego i ponadregionalnego. 
 Na terenie obszaru zakłada się:  

• utrwalenie podstawowego układu urbanistycznego miasta Choroszcz 
z modernizacją i rewitalizacją istniejących zasobów mieszkaniowych i usług oraz 
ochronę i rewaloryzację zabytkowych układów urbanistycznych; 

• rozwój zabudowy mieszkaniowej – głównie jednorodzinnej, poprzez sukcesywne 
przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę, z równoczesnym przygotowaniem 
warunków uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i kształtowaniem przestrzeni 
publicznych i usług podstawowych; 

• rozwój sektora gospodarczego z budową nowych zakładów produkcyjnych 
i usługowych różnych branż i modernizacją i zmianą branż istniejących; 

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

 
Obszar aktywno ści gospodarczej i przedsi ębiorczo ści (AG) – obejmuje tereny 
położone przy głównych trasach komunikacyjnych Białystok – Warszawa, od granic 
Białegostoku do doliny Narwi i w rejonie Złotorii Cegielni, grunty wsi kol. Porosły, Łyski, 
Jeroniki, część miasta Choroszcz, część wsi Żółtki i kol. Złotoria Cegielnia.  
 Obszar kształtowany będzie jako podmiejski teren lokalizacji zakładów 
przemysłowych, produkcyjnych i usługowych różnego typu i branż.  
Na terenie obszaru zakłada się: 

• lokalizację wzdłuż drogi S8 zakładów usługowych, produkcyjnych magazynowych 
i handlowych, w tym tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, dla  których droga ekspresowa 
krajowa stanowi walor lokalizacyjny; 
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• ograniczenie rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej do funkcji uzupełniającej 
lokalizowanej w obrębie istniejących jednostek urbanistycznych poza strefą 
oddziaływania tras komunikacyjnych, zakładów produkcyjnych i usługowych; 

• rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego w dostosowaniu do 
parametrów dróg ekspresowych.  

 
„Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadni ctwa (RP) – obejmuje grunty rolne 
i obszary zabudowy wiejskiej.  
Na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej przewidziano uprawy polowe i użytki 
zielone wraz jednostkami osadniczymi, z zabudową mieszaną: rolniczą zagrodową 
i obsługi rolnictwa, usługową, mieszkaniową, letniskową.  
Na terenie obszaru zakłada się: 

• prowadzenie produkcji rolnej w rozróżnieniu na dwie strefy agrarne:  
- rolnictwa tzw. ekologicznego na gruntach rolnych położonych w sąsiedztwie NPN i jego 

otulinie, 
- rolnictwa intensywnego na pozostałych gruntach; 

• zmiany funkcji jednostek osadniczych i sposobu użytkowania zabudowy 
z zabudowy wiejskiej zagrodowej na mieszaną rolno – zagrodową związaną 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych, mieszkaniową , mieszkaniowo - letniskową, 
usługową, agroturystyczną; 

• umiarkowany rozwój nowych terenów budowlanych pod wymienione funkcje; 
• rozwój infrastruktury komunalnej i obsługi rolnictwa i turystyki.” 

 
W Studium okre ślono równie ż: 
Obszary wykluczone z zabudowy: 
pkt 4  (str. 116) 

 „Terenami, które nie mogą być przeznaczane na cele budowlane na obszarze gminy 
Choroszcz są :  

• tereny położone na obszarach zalewowych dolin rzeki Narew , Supraśl, 
Horodnianka, Czaplinianka i drobnych cieków wg oznaczeń na mapie „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” , 

• tereny na gruntach leśnych – poza szczególnymi przypadkami określonymi w 
planie zagospodarowania przestrzennego i jego zmianach. 

 
Wskazane grupy terenów są chronione przed zabudową niezależnie od lokalnych 
uwarunkowań poszczególnych obszarów, na których mogą być wyłączane z zabudowy 
inne kategorie terenów.” 

pkt 5  (str. 118) 

„Na obszarze 4 RP w otulinie NPN wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów mogących 
w znaczący sposób pogorszyć stan środowiska.” 
 
pkt 8.5  (str. 122) 

„Zakaz(u) zabudowy w dolinach rzek poniżej rzędnej powodziowej i na terenach 
zalewowych rzek i drobnych cieków oznaczonych na mapie kierunków 
zagospodarowania(…)”. 

pkt 3  (str. 115) Zasady przeznaczania terenów na cele inwestycyjne 

„Grupa terenów przewidywana do dalszych zmian sposobu zagospodarowania, w tym 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; tereny te w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określone zostały 
jako grunty rolne lub leśne; zmiana sposobu zagospodarowania tych terenów wymaga 
sporządzenia zmian obowiązujących  planów i ustalenia szczegółowych zasad 
zagospodarowania zgodnie z ogólnymi kierunkami zmian określonymi na mapie „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego”; 
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 W planie należy uwzględnić również zawarte w Studium zapisy dotyczące ochrony 
środowiska i zasad korzystania z infrastruktury technicznej: 
 
pkt 8.4  (str. 122) Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona 
przyrody i krajobrazu 

 „Pozostałe obszary ochrony środowiska i strefy ogranicze ń 
Obszarami chronionymi na terenie całej gminy przed zmianą sposobu zagospodarowania 
pod zabudowę są: 
• grunty leśne, które mogą być przeznaczane na cele nieleśne tylko na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń; 

• tereny użytków zielonych położone na obszarach zalewowych w dolinach rzecznych 
i obniżeniach; 

• tereny zarejestrowanych złóż surowców mineralnych – do czasu wyeksploatowania 
złoża lub wykreślenia z rejestru. 
 

Strefami ograniczeń dla zabudowy i zmian sposobu zagospodarowania ustalanych na 
podstawie przepisów szczególnych są: 
• strefa ochrony wód podziemnych GZWP doliny Supraśli , w której nie dopuszcza się 

lokalizacji obiektów wprowadzających ścieki do gruntu lub form zagospodarowania, 
które mogą zagrozić skażeniem lub zanieczyszczeniem wód gruntowych; 

• strefa ochrony krajobrazu - obejmująca oprócz obszaru chronionego krajobrazu, 
również otulinę NPN; 

• strefy ochrony zabytkowych układów urbanistycznych, zabytków i rozpoznania 
archeologicznego; 

• strefy ochrony sanitarnej cmentarzy; 
• strefy uciążliwości komunikacyjnych.” 
 
pkt 8.5  (str. 122) Kierunki ochrony przeciwpowodziowej 

Na terenie gminy zabudowa zlokalizowana jest ponad rzędną powodziową rzeki 
Narew i Supraśli. Okresowe wylewy tych rzek obejmują użytki zielone i nieużytki bagienne 
w morfologicznych granicach tych rzek. Nie jest, więc konieczna budowa wałów 
przeciwpowodziowych. Ponadto cechy morfologiczne wymienionych dolin tworzą warunki 
retencji ograniczającej praktycznie do minimum możliwości wylewu wód poza obszar dolin 
rzecznych. W związku z powyższym ochrona przeciwpowodziowa sprowadzać się będzie 
do następujących działań profilaktycznych:  
• zakazu zabudowy w dolinach rzek poniżej rzędnej powodziowej i na terenach 

zalewowych rzek i drobnych cieków oznaczonych na mapie kierunków 
zagospodarowania,  

• utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających na terenach 
zurbanizowanych, 

• działań prowadzących do zachowania stosunków hydrograficznych i hydrologicznych 
nie stwarzających warunków do zagrożenia powodziowego. 

 
pkt 10  (str. 127) Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
 
„Rolnicza przestrzeń produkcyjna obejmuje wszystkie grunty rolne na terenie gminy.  
W perspektywicznym zagospodarowaniu tej przestrzeni przewiduje się następujące 
zasadnicze jego kierunki zagospodarowania: 
 

a) odchodzenie od produkcji rolnej  i przeznaczenie części gruntów rolnych na cele 
nierolnicze związane z urbanizacją gminy - pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługowo, produkcyjne i inne inwestycyjne; 
Dotyczy to gruntów rolnych położonych przede wszystkim na obszarach rozwojowych 
1,2 i 3 (MCh, AG i PB) w zachodniej części gminy i w mniejszym stopniu w obrębie wsi 
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na obszarze 4(RP). Grunty te pozostaną w użytkowaniu rolniczym do czasu zabudowy 
tych terenów. Zakłada się, że będzie to proces długotrwały i nie obejmie wszystkich 
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania i na mapie kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gruntów. 
 
b) odchodzenie od produkcji rolnej  i zalesianie gruntów rolnych niskiej wartości 
produkcyjnej i położonych na obszarze kształtowania leśno - dolinnych korytarzy 
powiązań przyrodniczych;  
Dotyczy to gruntów rolnych V i VI klasy bonitacyjnej położonych między kompleksami 
leśnymi i w sąsiedztwie granicy z NPN. Ich zalesianie powinno następować 
sukcesywnie w przypadkach braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego 
użytkowania rolniczego na wniosek zainteresowanych stron”. 
 
c) utrzymanie w u żytkowaniu rolniczym terenów gruntów rolniczej przes trzeni 
produkcyjnej .  
„Dotyczy to pozostałych gruntów rolnych określonych jako obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, które nadal będą stanowić powierzchniowo największy element 
przestrzeni gminy.” 
 

pkt 11  (str. 129) Kierunki zagospodarowania le śnej przestrzeni produkcyjnej. 
 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ustalenia 
planów urządzeniowych w zakresie powierzchni leśnych i dopuszczalnych form 
zagospodarowania nieleśnego. 

 
pkt 13.2  (str. 125) Przewidywane zmiany przeznaczenia gruntów le śnych na cele 
nieleśne 
Zasadniczo na terenie gminy nie przewiduje się zmiany przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne związane z budownictwem mieszkaniowym letniskowym lub innym 
zainwestowaniem komercyjnym i służącym indywidualnym potrzebom. Zmiany tego typu 
mogą być przeprowadzane w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach na niewielkich 
obszarach gruntów leśnych w trybie określonym przepisami szczególnymi.  
Przewidywane zmiany przeznaczenia lasów na cele nieleśne na terenie gminy dotyczą 
wyłącznie celów publicznych związanych z budową infrastruktury liniowej – głównie dróg, 
budową składowiska odpadów komunalnych i założeniem cmentarza komunalnego na 
potrzeby miasta Białegostoku w kompleksie leśnym Turczyn.   
 

pkt 13.4  (str. 134) Wytyczne do kształtowania zabudowy w pobli żu dróg 
 

„(…) konieczność ustanowienia wzdłuż pasa drogowego strefy ochronnej o szerokości 
umożliwiającej wytłumienie hałasu do poziomu dopuszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej położonych w pobliżu dróg. Przy określaniu strefy ochronnej należy 
uwzględnić możliwość rozwiązań technicznych ( zastosowanie ekranów akustycznych, 
ukształtowanie terenu) mogących zmniejszyć wpływ uciążliwości akustycznych na 
terenach przyległych do dróg. 

 
Szczegółowe wielkości hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów samochodowych 
i szerokość strefy ochronnej winny być wyznaczone w ocenie oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach przygotowania wniosku do 
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowanej drogi na terenie 
gminy, a dodatkowo korygowane na podstawie pomiarów w trakcie eksploatacji.  
 
Odległość budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi winna zapewniać ochronę 
przed niekorzystnym oddziaływaniem drogi. Odległość tę należy określić na podstawie 
analizy natężenia ruchu pojazdów na drodze oraz związanych z nimi uciążliwości 
akustycznych i wibracji.” 
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pkt 16.2  (str. 137) Zasady lokalizacji pasów infrastruktury techniczne j 
 
 „(…) w studium wyznacza się przebieg tzw. kanałów lub pasów terenu do prowadzenia 
uzbrojenia technicznego, zwane „pasami infrastruktury”. 
(…) 
„W części graficznej niniejszego studium zagospodarowania przestrzennego gminy 
wskazano lokalizację pasów infrastruktury w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
własnych gminy dotyczących doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Pasy te 
winny być uwzględnione przy opracowywaniu nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów gminy.” 
 
„Przewidziano konieczność wydzielania w planach zagospodarowania przestrzennego 
wzdłuż dróg pasa do prowadzenia infrastruktury  – o szer. określonej na rysunkach: (…) 
 
Rys. H   Skala 1:100 Przekroje poprzeczne. Przekrój pasów do prowadzenia 
infrastruktury technicznej w wariantach zależnych od lokalizowanego uzbrojenia 
 
Rys. I Skala 1:100 Przekroje poprzeczne. Przykładowa lokalizacja pasów do 
prowadzenia infrastruktury. 
 
W planie należy uwzględnić również zawarte w Studium zapisy dotyczące ochrony 
środowiska i zasad korzystania z infrastruktury technicznej: 
 
„pkt 8.4 (str. 122) Pozostałe obszary ochrony środowiska i strefy ogranicze ń” 
 
 „Obszarami chronionymi na terenie całej gminy przed zmianą sposobu 
zagospodarowania pod zabudowę są: 
• grunty leśne, które mogą być przeznaczane na cele nieleśne tylko na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń; 

• tereny użytków zielonych położone na obszarach zalewowych w dolinach rzecznych 
i obniżeniach;  

• (…) 
Strefami ograniczeń dla zabudowy i zmian sposobu zagospodarowania ustalanych na 
podstawie przepisów szczególnych są: 
• strefa ochrony wód podziemnych GZWP doliny Supraśli , w której nie dopuszcza się 

lokalizacji obiektów wprowadzających ścieki do gruntu lub form zagospodarowania, 
które mogą zagrozić skażeniem lub zanieczyszczeniem wód gruntowych; 

• strefa ochrony krajobrazu - obejmująca oprócz obszaru chronionego krajobrazu, 
również otulinę NPN; 

• strefy ochrony zabytkowych układów urbanistycznych, zabytków i rozpoznania 
archeologicznego; 

• strefy ochrony sanitarnej cmentarzy; 
• strefy uciążliwości komunikacyjnych.” 
 
pkt 8.5 (str. 122) 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….” 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

23 

 

pkt 17.1 (str. 141) Zasady post ępowania 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, 

(…) 
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 
Analiza przeprowadzona w toku wykonywania  opracowania wykazała niejednoznaczność 
ustaleń zawartych w projekcie planu dotyczących terenów przeznaczonych pod: 

- zabudowę produkcyjną i usługową – o symbolach 6P,U, 7P,U, 
- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową – o symbolach 

6MN,U, 1MN,U, 

z zapisani zwartymi w części II Studium – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy Choroszcz”: W Studium tereny te przewidziane zostały do użytkowania rolniczego 
(RP), z możliwością rozszerzenia granic terenu AG i z następującymi ustaleniami: 

- pkt 2 („Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa”) – umiarkowany 
rozwój nowych terenów budowlanych pod funkcję rolno – zagrodową związaną 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych, mieszkaniową, mieszkaniowo - letniskową, 
usługową, agro-turystyczną, 

- pkt 8.5 („Zasady przeznaczania terenów na cele inwestycyjne”) – „zmiana sposobu 
zagospodarowania tych terenów wymaga sporządzenia zmian obowiązujących  
planów (…) zgodnie z ogólnymi kierunkami zmian określonymi na mapie „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego”; 

- pkt 10 („Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej”) przewidujące 
„utrzymanie w użytkowaniu rolniczym terenów gruntów rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej”. Przeznaczenie gruntów rolnych na inne cele („odchodzenie od 
produkcji rolnej) możliwe jest jedynie dla gruntów rolnych  „położonych przede 
wszystkim na obszarach rozwojowych 1,2 i 3 (MCh, AG i PB) w zachodniej części 
gminy i w mniejszym stopniu w obrębie wsi na obszarze 4(RP)”, 

- pkt 2 (str. 115) Studium…  - dopuszczono rozszerzenie obszarów funkcjonalnych:  
„Granice wyznaczanych obszarów funkcjonalnych (z wyjątkiem ostatniego obszaru 
OP-NPN) są określone orientacyjnie. Mogą ulegać pewnym przesunięciom 
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w wyniku postępujących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu 
i rozwoju inwestycyjnego gminy. Szczególnie dotyczy to szerokości obszaru AG – 
aktywności gospodarczej, który po zagospodarowaniu terenów bezpośrednio 
przyległych do szosy Warszawskiej lub z innych istotnych względów może być 
poszerzony w kierunku północnym kosztem obszaru 4 RP lub południowym na 
teren  3 PB i 1 M Ch.” 

Uwzględnienie obowiązku ustaleń Studium wynika wprost z art. 9 pkt 4  ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [lit. 3] i zostało uwzględnione w treści § 1 
ust. 1 projektu planu w, w którym zapisano: „Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta 
Choroszcz) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz” uchwalonego uchwałą Nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w 
Choroszczy z dnia 28 października 2004 r.” 

Mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w 
zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów sąsiadujących [Mapa 1][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 8. 
 

 Ad 2)  Podstawą wykonania Ekofizjografii jest art.72 ust.4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.2001r. [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 zawarte w Ekofizjografii, a w tym dotyczące: 
 
pkt 2.2. Zmiany w środowisku oraz zdolność do regeneracji. Litosfera.  
„Antropogeniczne formy rzeźby wiążą sie z charakterem zagospodarowania terenu 
i przystosowaniem go do potrzeb (…) komunikacyjnych, retencyjnych i mieszkaniowych.” 
 
pkt 2.2. Zmiany w środowisku oraz zdolność do regeneracji. Hydrosfera.  
„Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego może być (…) 
występowanie (…) nielegalnych zrzutów ścieków (…). Powoduje to przedostawanie się do 
środowiska substancji szkodliwych.” 
 
pkt 2.2. Zmiany w środowisku oraz zdolność do regeneracji. Przyroda żywa”.  
„Zagrożeniem jest również rozproszenie zabudowy mieszkaniowej i związanej z nią np. 
infrastruktury drogowej. Powoduje to ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, 
podziału środowisk i fragmentacji krajobrazu oraz prowadzi do zmian w funkcjonowaniu 
ekosystemów. Obiekty takie jak duże szlaki komunikacyjne stają się też barierą 
ekologiczna uniemożliwiającą przemieszczanie sie gatunków.” 
 
2.4. Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem (Przyrodniczy 
System Gminy). 
„Przyrodniczy System Gminy Choroszcz tworzą: (…) 
· sięgacze ekologiczne - funkcjonalnie spełniają role zbliżoną do korytarzy ekologicznych, 
lecz w mniejszym zakresie komunikacji. Są to przeważnie tereny antropogenie, 
przebiegają przez tereny uprawiane rolniczo. Wyodrębnione są w oparciu o suche doliny, 
niewielkie cieki, rowy melioracyjne i obniżenia terenowe. Łączą ze sobą tereny o 
większym potencjale ekologicznym. Często ich funkcje łącznikowe są zakłócone 
przerwane w wyniku wprowadzenia zabudowy. Konieczne jest wzmocnienie sięgaczy 
ekologicznych poprzez wprowadzenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Sięgacze 
ekologiczne stanowią o spójności PSG.(Mapa 15 i Mapa 16). 
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pkt 3.1. Ocena odporności środowiska na degradacje. 
„Obszary o niskiej odporności. Są to wszystkie obszary gdzie stosunki wodne łatwo 
ulęgają przekształceniom jakościowym i ilościowym (płytkie wody gruntowe, niewielkie 
przepływy cieków, regulowane) pozbawione trwałej szaty roślinnej, zaś z trwała 
antropopresja na pedosferę i jednocześnie oddalone od korzystnych oddziaływań 
biologicznych. Obszarami o niskiej odporności na terenie gminy są obszary agrocenoz, 
tereny zabudowane i zdegradowane dotychczasowym użytkowaniem (wyrobiska 
poeksploatacyjne, strefy oddziaływań zanieczyszczeń komunikacyjnych, wysypiska 
odpadów).” 
 
3.3. Ocena zgodności dotychczasowego ubytkowania i zagospodarowania obszaru 
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi. 
„Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Choroszcz w wielu przypadkach 
wymagało bezpośredniej ingerencji w przestrzeń przyrodniczą, czyli przystosowania jej do 
funkcji ubytkowych i nie zawsze w pełni uwzględniono uwarunkowania przyrodnicze, co 
uwidacznia się w przypadku: 
(…) 

- wyznaczanie dróg dojazdowych do pól oraz pól na znacznych obszarach wzdłuż 
stoków, co uruchamia erozje żłobikową; 

- realizacja dróg publicznych przez obszary cenne przyrodniczo (doliny rzeczne, 
kompleksy leśne) w dodatku bez wykonania odpowiednich przepustów 
ekologicznych; 

- realizacja zabudowy ciągłej przy drogach, w tym w miejscach powiązań 
poszczególnych ogniw systemu przyrodniczego; 

- rodzącego się zjawiska suburbanizacji (chaotycznego rozpraszania zabudowy 
jednorodzinnej na tereny rolnicze), szczególnie w pasie centralnym i południowym 
gminy.” 

 
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 
„ (…) 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 10 m.” 
 
Podsumowanie 
Z przytoczonych ustaleń Ekofizjografii wynikają wnioski, które należy uwzględnić przy 
zmianie ustaleń mpzp i przy wykonaniu prognozy odziaływania wprowadzonych zmian na 
środowisko: 

1) głównym kryterium podczas wyznaczania terenów pod lokalizacje działalności 
gospodarczej powinna być możliwość zabezpieczenia hydrosfery i biosfery, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną, 

2) dopuszczony jest jedynie rozwój aktywności gospodarczej o ograniczonym 
oddziaływaniu na wody i powierzchnię terenu oraz przyrodę i człowieka, 
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3) nie należy wprowadzać nowej zabudowy w granicach Przyrodniczego Systemu 
Gminy (PSG) - konieczne jest specjalne potraktowanie sięgaczy ekologicznych, 
które obecnie pełnia ograniczona role łącznikowa, ale posiadają duże potencjalne 
możliwości pełnienia funkcji komunikacji ekologicznej, 

4) ze względu zakres ochrony prawnej oraz dużą podatność środowiska w zakresie 
objętym projektem planu (zwłaszcza wód i gleb) na degradacje działalność 
gospodarcza powinna rozwijać sie w zakresie nie oddziałującym znacząco na 
środowisko, 

5) zakłady usługowe nie powinny być lokalizowane: 
- na gruntach wyższych klas, a szczególnie na gruntach organicznych,  
- na terenach na których wody gruntowe zalegają płycej niż 2 m p.p.t., 
- w dolinach i wylotach suchych dolin ze względu na zaburzony ruch powietrza i 

utrudnione odprowadzenie wód opadowych 
- w terenach o większym potencjale ekologicznym, których funkcje. łącznikowe 

są zakłócone lub przerwane w wyniku wprowadzenia zabudowy - konieczne 
jest wzmocnienie sięgaczy ekologicznych poprzez wprowadzenie zadrzewień 
śródpolnych i przydrożnych (Mapa 15 i Mapa 16), 

- w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obszarów 
przyrodniczych gminy, 

- poza obszarami obsługiwanymi przez systemy infrastruktury technicznej 
(„Wody podziemne mogą być pobierane wyłącznie na potrzeby produkcji 
artykułów żywnościowych, farmaceutycznych oraz cele socjalno bytowe. 
Oczyszczone ścieki, w przypadku braku właściwego odbiornika wód 
pościelowych mogą być odprowadzane do ziemi w obszarze z nadkładem 
czwartorzędowym o miąższości powyżej 10m.”). 
 

Ad 3)  W Programie Ochrony Środowiska Gminy Choroszcz na lata 2004 – 2012 
w ramach analizy SWOT wytyczne dla wykonywanego projektu planu, określono słabe 
i mocne strony obecnie systemu przyrodniczego na terenie gminy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru objętego ustaleniami projektu planu: 
 
„IV.1.a. Mocne strony. (…) 
11) Istnienie strefy ochronnej leśnej wokół Białegostoku na terenie gminy. 
19) Dobra jakość wód wgłębnych z większości ujęć, wymagają tylko prostego uzdatnienia. 
20) Zadowalające rozmieszczenie warstw wodonośnych zapewniające dobre 

zaopatrzenie w wodę. 
25) Rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje ogólny wzrost poziomu tła 

promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. Dotychczasowy wzrost 
poziomu tła elektromagnetycznego nie powoduje znaczącego zagrożenia środowiska 
i ludności. 

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, 
33) Brak zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska na terenie gminy. 
42) Uchwalenie przez gminę przepisów prawa miejscowego regulujących gospodarkę 

odpadami. 
 
„IV.1.b. Słabe strony.(…) 
4) Postępująca dewastacja krajobrazu poprzez nie harmonizującą z otoczeniem 

zabudowę oraz infrastrukturę techniczną. 
6) Presja różnorodnej działalności człowieka na szatę roślinną (zanieczyszczenia wód, 

chemizacja, rekreacja, urbanizacja, zmiany systemu użytkowania terenu). 
13) Niska lesistość, duże rozdrobnienie kompleksów leśnych. 
17) Zwiększenie stężenia NO2 na terenach obciążonych dużym ruchem samochodowym. 
25) Brak ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. 
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29) Na obszarze gminy najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest ruch drogowy. 
30) Generalnie brak jest pomiarów hałasu na ciągach komunikacyjnych. 
31) Stałe pogarszanie się klimatu akustycznego, głównie na terenach zurbanizowanych 

spowodowane przez wzrost natężenia ruchu, w tym tranzytowego, zły stan 
nawierzchni róg, wzrost udziału samochodów ciężarowych w ruchu. 

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”. 

45) Niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej (zły stan dróg) przyjaznej 
środowisku naturalnemu. 

 
„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. 
 
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. 
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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.) 
 
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 proponowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz). 
 
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], 
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. 
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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 
VII/66/2016 z dnia 12 maja 2015 r Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
(część wsi Żółtki i miasta Choroszcz) [lit. 54] i opracowanego na jej podstawie projektu 
zmiany planu z uwzględnieniem obszarów sąsiadujących, na które będą miały wpływ 
ustalenia sporządzanego dokumentu [lit. 55]. 

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 29/NZ/16  pismem NZ.4462.67.2016 z dnia 28 października 2016 r.) 
[Załącznik 1]i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku (uzgodnienie 
nr WNP.411.1.29.2016.EC pismem z dnia 14 listopada 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. 

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 
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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 propozycji 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 zmiany planu obj
Choroszcz i wsi Żółtki. Rozpatrywany teren poło
i obejmuje, zgodnie z uchwałą
1) obszar położony w obrę

ograniczony od południa drog
powiatową nr  1390B i o
i 965/2  – granice obszaru okre
uchwały, 

2) obszar położony w obrę
północnej i południowej drogi kra
i od strony północnej do granic administracyjnych wsi 
określono kolorem czerwonym na zał

3) obszar położony w obrę
S8, ograniczony ze wschodu ulic
drogą gminną o nr geod. 1031/4 
załączniku Nr 3 do uchwały,

o łącznej powierzchni ok. 231
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CHARAKTERYSTYKA ORAZ DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANI A 

żytkowanie i zagospodarowanie terenu  

planu objęto cześć terenu gminy Choroszcz w 
. Rozpatrywany teren położony jest w środkowej 

obejmuje, zgodnie z uchwałą intencyjną trzy obszary 
ony w obrębie wsi Żółtki po stronie północnej od drogi krajowej 

ograniczony od południa drogą gminną o nr geod. 1031/4, od wschodu drog
 nr  1390B i od zachodu działkami o nr ewidencyjnych gr. 963/1, 963/2 
granice obszaru określono kolorem czerwonym na załą

ony w obrębie wsi Żółtki i na terenie miasta Choroszcz po stronie 
północnej i południowej drogi krajowej S8 ograniczony ulicami Żółtkowsk
od strony północnej do granic administracyjnych wsi Żółtki –

lono kolorem czerwonym na załączniku Nr 2 do uchwały, 
ony w obrębie miasta Choroszcz na północ i południe od

8, ograniczony ze wschodu ulicą Mickiewicza, od zachodu ulicą Ryback
 o nr geod. 1031/4 - granice obszaru określono kolorem czerwonym na 

czniku Nr 3 do uchwały, 
231 ha. 

 
Rys. 9  

Lokalizacja terenu objętego opracowaniem
 ( źródło: http://choroszcz.e-
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CHARAKTERYSTYKA ORAZ DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANI A 

 terenu gminy Choroszcz w rejonie miasta 
środkowej części gminy 

ółtki po stronie północnej od drogi krajowej S8, 
 o nr geod. 1031/4, od wschodu drogą 

ewidencyjnych gr. 963/1, 963/2 
lono kolorem czerwonym na załączniku Nr 1 do 

ółtki i na terenie miasta Choroszcz po stronie 
Żółtkowską, Rybacką 

– granice obszaru 

bie miasta Choroszcz na północ i południe od drogi krajowej 
ą Rybacką i od północy 

lono kolorem czerwonym na 

 

 
ętego opracowaniem 

-mapa.net/) 
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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
 

 
Rys. 10 Analiza własno

 ( źródło: http://choroszcz.e
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Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw.  Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, 
 twarzy miasto Białystok i gminy ościenne. Aktualny sposób zagospodarow

terenu został przedstawiony na Mapie 3   „SUiKZP Gm. Choroszcz 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
projektem planu i terenów sąsiadujących” [Rys. 8], [Mapa 1], [Mapa 3]. 

Analiza własnościowa terenu objętego opracowaniem 
ródło: http://choroszcz.e-mapa.net/) 
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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 
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Tabela 1  Sposób uż
 

Opis użytku

  

Tereny mieszkaniowe 

Grunty rolne zabudowane 

Grunty orne  

Grunty orne  

Grunty orne  

Grunty orne  

Pastwiska trwałe 

Pastwiska trwałe 

Pastwiska trwałe 

Pastwiska trwałe 
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użytkowania gruntów i klas użytków rolnych i leś

Opis użytku 

Oznaczenie użytków 

i konturów 

klasyfikacyjnych 
uż

  

B 

B / R III-VI, Ps 

R III 

R IV 

R V 

R VI 

Ps III 

Ps IV 

Ps  V 

Ps VI 

Rys. 11  
Mapa użytkowania gruntów w granicach 
projektu planu 
(źródło: Mapa zasadnicza - mapa adaptowana 

do potrzeb opracowania) 
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ytków rolnych i leśnych 

Pow. 

użytku 

Procent 

ogólnej 

pow. 

obszaru 

planu 

ha % 

8.9 3.9 

4.0 1.7 

17.5 7.6 

76.0 32.9 

26.5 11.5 

5.8 2.5 

4.5 1.9 

21.5 9.3 

7.6 3.3 

2.0 0.9 

ytkowania gruntów w granicach  

mapa adaptowana 
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Sady 

Lasy 

Grunty zadrzewione i zakrzewione

Nieużytki 

Grunty pod rowami 

Drogi 

RAZEM 

 
Zagospodarowania terenu został przedstawione na plan
załączniki do uchwały intencyjnej  
objętego projektem planu” 

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.  
 

 
Rys. 12  Mapa powierzchniowych 

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

Przypowierzchniowe warstwy litosfery stanowi
Pokrywę osadów polodowcowych
odpływające w kierunku północnym wody topniej
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S V 

Ls IV-V 

Grunty zadrzewione i zakrzewione Lz IV-V 

N 

W 

dr 

  

terenu został przedstawione na planach sytuacyjny
czniki do uchwały intencyjnej  Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3 i na Fot. 1  
tego projektem planu”  

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 

Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu
geologiczny A 

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

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 
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0.6 0.3 

10.2 4.4 

0.3 0.1 

0.6 0.3 

0.5 0.2 

44.5 19.3 

231.0 100.0 

sytuacyjnych stanowiących 
Fot. 1  „Widok obszaru 

nie Białostockiej. Budowa 
geologiczna powierzchniowych warstw ziemi ukształtowana została w utworów 

e krystaliczne zalega na głębokości 

by powstały w okresie stadiału  północno – mazowieckiego. 
 (od dołu) glina zwałowa dolna o miąższości 

dzymorenowe w formie osadów zastoiskowych (mułki i iły), glina 
30 m w postaci glin lekkich, następnie piaski i żwiry 

ce formy szczelinowe sandry i pokrywy 

 

projektu planu 

ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Choroszcz 
mapa adaptowana do potrzeb 

ędowe. 
żwiry osadzone przez 

cego lodowca (z okresu zlodowacenia 
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środkowopolskiego), a takż
gminy. Budowa geologiczna płytkiego podło

 
Rys. 13 Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu 

LEGENDA 
(źródło:  Mapa geologiczna Polski, oprac. A.J. Nowicki)

niejednorodna i ma charakter mozaikowy (schematycznie została przedstawiona na 
załączonej mapie). 
Teren objęty ustaleniami projektu planu znajduje si
okresie plejstocenu: piasków, 
glin na południowym zachodzie, na których zalegaj
holocenu.  
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rodkowopolskiego), a także gliny moreny czołowej ciągnącej się w południowej cz
gminy. Budowa geologiczna płytkiego podłoża (poniżej warstw glebowych) jest 

Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu 

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

niejednorodna i ma charakter mozaikowy (schematycznie została przedstawiona na 

ty ustaleniami projektu planu znajduje się na podłożu ukształtowanym w 
okresie plejstocenu: piasków, żwirów i głazów lodowcowych na północnym wschodzie i 
glin na południowym zachodzie, na których zalegają  w części środkowej na
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ę w południowej części 
ej warstw glebowych) jest  

 

Mapa powierzchniowych utworów geologicznych w rejonie projektu planu – 

niejednorodna i ma charakter mozaikowy (schematycznie została przedstawiona na 

żu ukształtowanym w 
wirów i głazów lodowcowych na północnym wschodzie i 

środkowej namuły z okresu 
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Na terenie objętym ustaleniami projektu planu nie stwierdzono wyst
(udokumentowanych) złóż surowców mineralnych.
Szczegółowo budowa geologiczna terenu w granicach gminy Choroszcz została opisana 
na mapach  [Mapa 7] [Mapa 8]
 

Legenda  

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

  
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły

  
Piaski i mułki kemów

  
Iły, mułki i piaski zastoiskowe
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tym ustaleniami projektu planu nie stwierdzono wyst
ż surowców mineralnych. 

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

Rys. 14
Schemat budowy
geologicznej terenu w 
rejonie projektu planu
 
(źródło:  Mapa 
geologiczna Polski, 
oprac. A.J. Nowicki
mapa adaptowana do 
potrzeb opracowania)

 

Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry 

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 
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tym ustaleniami projektu planu nie stwierdzono występowania 

Szczegółowo budowa geologiczna terenu w granicach gminy Choroszcz została opisana 

 

Rys. 14  
Schemat budowy 
geologicznej terenu w 
rejonie projektu planu 

źródło:  Mapa 
geologiczna Polski, 
oprac. A.J. Nowicki- 
mapa adaptowana do 
potrzeb opracowania) 
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2.3. Gleby  

Gleby w obszarze planu zostały wykształcone w procesach polodowcowych. Na terenie 
planu występują zarówno gleby wytworzone z pisków ilastych i nadlinowych jak i gleby 
pochodzenia organicznego powstałe w dolinach rzek i zastoiskach. 
Użytki rolne stanowią gleby pochodzenia organicznego: klas II i IV 
w części środkowej obszaru planu (na pow. ok. 30%), gleby klas V i VI 
części. Dominują gleby lekkie. 
IV i V. W obrębie obszaru obj
Horodnianki i dopływających strumieni wyst
a w rejonie zurbanizowanym 
z glebami organicznymi obserwuje sie zjawisko murszenia gleb torfowych w wyniku efektu 
przesuszenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szczegółowo zestawienie gruntów wg. klas i sposo
w poniższej tabeli.   
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Gleby w obszarze planu zostały wykształcone w procesach polodowcowych. Na terenie 
 zarówno gleby wytworzone z pisków ilastych i nadlinowych jak i gleby 

pochodzenia organicznego powstałe w dolinach rzek i zastoiskach.  
ą gleby pochodzenia organicznego: klas II i IV 

rodkowej obszaru planu (na pow. ok. 30%), gleby klas V i VI 
 gleby lekkie. Użytki zielone – łąki, zlokalizowane są

obszaru objętego projektem planu w obniżeniach terenu oraz dolin
Horodnianki i dopływających strumieni występują głównie gleby hydrogeniczne, 

rejonie zurbanizowanym gleby przekształcone. W obszarach zmeliorowanych 
znymi obserwuje sie zjawisko murszenia gleb torfowych w wyniku efektu 

zestawienie gruntów wg. klas i sposobów użytkowania przedstawiono 

 

Rys. 15  
Mapa klas gruntów w granicach projektu planu
(źródło: Mapa zasadnicza - mapa adaptowana 

do potrzeb opracowania) 
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Gleby w obszarze planu zostały wykształcone w procesach polodowcowych. Na terenie 
 zarówno gleby wytworzone z pisków ilastych i nadlinowych jak i gleby 

 gleby pochodzenia organicznego: klas II i IV - zlokalizowane 
rodkowej obszaru planu (na pow. ok. 30%), gleby klas V i VI - na pozostałej 

ki, zlokalizowane są na gruntach klas 
żeniach terenu oraz dolinie 

łównie gleby hydrogeniczne, 
W obszarach zmeliorowanych 

znymi obserwuje sie zjawisko murszenia gleb torfowych w wyniku efektu 

 

żytkowania przedstawiono 

Mapa klas gruntów w granicach projektu planu 
mapa adaptowana 
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Tabela 2  Bilans użytkowanie gruntów i klas użytków rolnych i leśnych 
 

Opis użytku 
Oznaczenie 

użytków 

Oznaczenie klas 

gruntów 

Powierzchnia 

 

ha 

Procent 

ogólnej 

pow. 

% 

Grunty użytkowane rolniczo wg. klas 

(grunty orne, łąki, pastwiska, sady) 
R, Ps, Ł, S 

III 22.0 9.5 

IV 97.5 42.2 

V 34.7 15.0 

VI 7.8 3.4 

Razem grunty użytkowane rolniczo     162.0 70.1 

Razem tereny mieszkaniowe i grunty 
rolne zabudowane 

B, B/R, B/Ps   12.9 5.6 

Razem lasy i grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

Ls, Lz  IV-V 10.5 4.5 

Nieużytki N   0.6 0.3 

Grunty pod rowami W   0.5 0.2 

Drogi dr   44.5 19.3 

RAZEM     231.0 100.0 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w ogólnej powierzchni gruntów 
objętych ustaleniami projektu planu mają: 

- grunty rolne, a głównie grunty orne kl. IV i V o łącznej powierzchni 125,8 ha 
stanowiące 54,5% obszaru planu,  

- pastwiska trwałe występujące głównie na gruntach kl.  IV,  stanowiące ogółem 
35,6 ha tj. 9,1% (łącznie grunty użytkowane rolniczo stanowią 162ha  -70,1%), 

- drogi (głównie S8) o pow. 44,5ha (19,35%).  
Mniejszy udział w powierzchni gruntów stanowią:  

- tereny mieszkaniowe I zabudowane o pow. 12,9ha stanowiące 5,6 % ogółu 
terenów, 

- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 10,5ha stanowiące 4,5%, 
- nieużytki – stanowiące 0,6ha – 0,3%, 
- grunty pod rowami – stanowiące 0,5ha – 0,2%. 

 
Przy podziale ze względu na klasy bonitacyjne na największej powierzchni występują 
grunty kl. IV – 42,2%, kl. V – 15,0%, mniejszy udział mają grunty kl. III – 9,5%.  

2.4. Rzeźba terenu 

Na przeważającym obszarze teren został ukształtowany przez zagłębienie wytopiskowe. 
Teren w niewielkim stopniu  jest zróżnicowany  wysokościowo. Lokalne wzniesienia 
występują w części południowowschodniej o wysokości 128 m. n.p.m. i w części 
północnowschodniej - 136 m. n.p.m. W części środkowej w rejonie obszaru leśnego 
zlokalizowane jest lokalne zagłębienie bezodpływowe -  sucha dolina, częściowo 
zasypana, o min. rzędnej 126 m. n.p.m. Na pozostałym obszarze teren łagodnie obniża 
się ku dolinie rzeki Horodnianki i jej dopływom – w kierunku południowym i zachodnim 
(względna różnica wysokości w granicach planu w kierunku zachodnim to max. ok. 10 m a 
w kierunku południowym to max. ok. 6 m.). Współcześnie w wyniku budowy drogi krajowej 
S8, teren objęty projektem planu został poprzecznie (równoleżnikowo) przecięty groblą 
drogową – w trakcie robót usunięta została warstwa gleby, wykop został zasypany 
żwirem, utwardzony a nad nim została ukształtowana grobla drogi, która podzieliła 
analizowany obszar na część północną i południową sąsiadującą bezpośrednio z miastem 
Choroszcz. Oprócz terenów drogi krajowej i terenów przyległych, na pozostałych 
terenach, głównie w pobliżu istniejącej zabudowy stwierdzono występowanie nasypów 
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służących przygotowaniu terenów pod przyszł
budynków mieszkalnych. Z pozostałych form antropogenicznych zmieniaj
ukształtowanie terenu należ
stanowiącego dopływ Horodnianki, poło
projektu planu. Pozostała wi
porośniętych lasem zadrzewionych została przekształcona w niewielkim st
naturalnych procesów erozji wodnej.

 

Fot. 2   Ukształtowanie terenu i widok na drog
granicę obszaru projektu planu (
widok od strony S8

 

 

Fot. 3   Ukształtowanie terenu 
projektu planu (widok od strony wsi 
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cych przygotowaniu terenów pod przyszłą rozbudowę zakładów usługowych lub 
budynków mieszkalnych. Z pozostałych form antropogenicznych zmieniają
ukształtowanie terenu należy wymienić zbiorniki wodne i nasypy powstałe wokół cieku 

cego dopływ Horodnianki, położonego przy południowo-wschodniej granicy 
Pozostała większość terenów stanowiących pola uprawne, ł

tych lasem zadrzewionych została przekształcona w niewielkim st
naturalnych procesów erozji wodnej. 

Ukształtowanie terenu i widok na drogę stanowiącą południowo
 obszaru projektu planu (w środku linia 15kV, po prawej stronie cmentarz 

S8). 

Ukształtowanie terenu i widok na drogę stanowiącą północną granic
widok od strony wsi Żółtki). 
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 zakładów usługowych lub 
budynków mieszkalnych. Z pozostałych form antropogenicznych zmieniających pierwotne 

nasypy powstałe wokół cieku 
wschodniej granicy 

cych pola uprawne, łąki, 
tych lasem zadrzewionych została przekształcona w niewielkim stopniu w wyniku 

 

 południowo-zachodnią 
po prawej stronie cmentarz -

 

ą granicę obszaru 
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Rys. 16 Układ wysoko

planu  
(źródło: Studium Uwarunkowa
Gminy Choroszcz 
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Układ wysokościowy  terenu i wody powierzchniowe w rejonie projektu 

ródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego 
Choroszcz - mapa adaptowana do potrzeb opracowania)
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w rejonie projektu 

 i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego 
mapa adaptowana do potrzeb opracowania) 
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2.5. Hydrografia  

2.5.1. Wody powierzchniowe 

Głównym odbiornikiem wód z obszaru objętego ustaleniami projektu planu jest, położona 
na zachód od granic planu, rzeka Narew. Obszar objęty projektem planu zlokalizowany 
jest częściowo w zlewni rzeki Horodnianki a częściowo w zlewniach lokalnych dopływów 
rzeki Narwi (cieków bez nazwy). W granicach projektu planu zaznaczono ciek bez nazwy 
zlokalizowany w południowowschodniej części planu (dopływ rzeki Horodnianiki) i  ciek 
w części zachodniej – przy granicy obszaru planu. 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. Część obszarów objętych ustaleniami projektu planu położonych w dolinie ww. 
cieku i przyległych do doliny rzeki Narwi, są to obszary okresowo podmokłe z możliwością 
występowania podtopień w przypadku intensywnych opadów deszczu lub wezbrań rzek. 
Tereny te zostały zaznaczone jako grunty zalewowe na Rys. 6 (SUiKZP Gm. Choroszcz 
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie obszaru 
objętego projektem planu - [lit. 34]) 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych pod względem stanu ekologicznego 
i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego, na północno-wschodnim obszarze 
przyległym do m. Białegostoku oceniono jako zły lub słaby (wg raportu WIOŚ z 2011 r). 

Koryto cieku jest na przeważającej długości nie uregulowane a dostęp do wód 
powierzchniowych i konserwacja koryt są utrudnione w wyniku grodzenia lub 
obudowywania.  

 

 
 
Fot. 4   Ciek (dopływ Horodnianki) w rejonie drogi S8. 
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W latach 2010 - 2012 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. 

 

Tabela 3  Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w 2012 r.  

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

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. 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.  

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 

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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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. Przeciętna głębokość zalegania I poziomu wody 
gruntowej na wysoczyźnie występuje na głębokości od 2,0 do 5,0 m., lokalnie poniżej 
5,0 m. Przypowierzchniowa warstwa wodonośna, o ile nie jest pokryta utworami słabo 
przepuszczalnymi jest zagrożona zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym 
bakteriologicznymi. 

Szczegółowo warunki hydrogeologiczne zostały przedstawione na Mapie 
hydrogeologicznej gminy Choroszcz - [Mapa 12] [Mapa 11].  

2.5.2.4. Zagro żenia antropogeniczne jako ści wód podziemnych 

Głównymi zagrożeniami antropogenicznymi jakości wód podziemnych na analizowanym 
obszarze są: 

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

� niewłaściwe składowanie nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków 
ochrony roślin, 
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� stosowanie instalacji odprowadzających nieoczyszczone ścieki do gruntu i wód 
gruntowych np. ze zbiorników bezodpływowych na ścieki lub oczyszczalni nie 
zapewniających wymaganego stopnia oczyszczalnia ścieków, 

� zanieczyszczenia wód powierzchniowych dostające się przez infiltrację do warstw 
wodonośnych, 

� nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów i wylewiska, 
� zanieczyszczenia atmosfery. 

Zagrożenia jakości wód podziemnych mogą pochodzić zarówno z terenów zabudowy 
wiejskiej, obszarów rolnych oraz istniejących zakładów przemysłowych.  

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. 

Jakość wód podziemnych w poszczególnych warstwach wodonośnych: 

� 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 
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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. 

2.6. Szata roślinna 

Na obszarze objętym projektem planu tereny rolne są poprzedzielany obszarami 
zabudowanymi i leśnymi z roślinnością naturalną i półnaturalną. Większość obszarów 
została w znacznej części przekształcona a niektóre tereny zostały zurbanizowane. 
Szczególnie intensywna zabudowa występuje w części południowej – w sąsiedztwie 
miasta Choroszcz. Natomiast w części północnej planu wiele trenów jest użytkowanych 
przez zakłady usługowe i bazy magazynowe.  
 
Największą powierzchnię na obszarze objętym granicami planu zajmują grunty rolne oraz 
tereny łąk i pastwisk. Pomiędzy polami występują niewielkie enklawy lasów, z których 
największą stanowi las o pow. 6,8 ha położony w środkowej części obszaru objętego 
projektem planu (na północ od drogi S8. Las rośnie na gruntach kl. LsIV ( 2,5 ha) i LsV 
(4,3 ha) i stanowi kompleks, w skład którego wchodzą las olchowy i brzozowy oraz 
przyległy las świerkowy i sosnowy. Sąsiaduje on z zagajnikami osikowym i brzozowym.  
Zestawienie nr lasów lub kompleksów leśnych zgodnie z Rys. 17 i Rys. 18 przedstawiono 
poniżej: 

1) dz. 985, 986, 987, 989, 990,991,993,994,996,997 - kompleks lasu 
olchowego we fragmencie brzozowego, położony w centralnej części 
terenu pomiędzy drogą krajową od południa i drogą gminną na północy 
o pow. łącznej 4.8942 ha; 

Zgodnie z ustaleniami w „Ekofizjografii podstawowej gminy Choroszcz” 
[lit. 35] omawiany las  i zadrzewienia spełniają funkcję lasu ochronnego 
i wraz z suchą doliną stanowią węzeł ekologiczny o przeciętnej zdolności 
do regeneracji. 

2) dz. 988 pojedynczy las sosnowy o pow. 1.8707; 
3) dz. 992 pojedynczy las osikowy o pow. 0.5855; 
4) dz. 995 pojedynczy las brzozowy o pow. 0.4648; 
5) dz. 1011, 1012/1, 1012/2 – pojedynczy las sosnowy w sąsiedztwie 

wschodniej granicy terenu opracowania o pow. 0.6153; 
6) dz. 1013/2, 1014 - pojedynczy las olchowy przylegający do wschodniej 

granicy terenu opracowania o pow. 0.3468; 
7) dz. 1018/1 pojedynczy las sosnowy w północno-wschodniej części terenu 

opracowania o pow. 0,3787; 
8) dz. 979/2 – pojedynczy las mieszany w zachodniej części terenu 

opracowania o pow. 0,2499. 

Przed wykonaniem niniejszego opracowania, w odpowiedzi na wniosek Burmistrza 
Choroszczy, Zarząd Województwa Podlaskiego wydał 19 października 2016 r. decyzję 
DMG-III.7151.16.2016, w której wyraził zgodę na przeznaczenie 9,4059 ha gruntów 
leśnych klasy LsIV, LsV na cele nieleśne [Rys. 17]. 
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Rys. 17 Uproszczony plan urz

 

 

Rys. 18 Zestawienie gruntów le
(źródło:  Mapa zasadnicza i decyzja )
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Uproszczony plan urządzania lasu. (źródło:  UMiG Choroszcz)

Zestawienie gruntów leśnych przeznaczonych projekcie planu na cele niele
ródło:  Mapa zasadnicza i decyzja ) 
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Rys. 19 Tereny leśne w granicach obj
(źródło:  UMiG Choroszcz)

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, 
stopniowo dewastowane a doliny 
inwestycyjnych dla rozwijają

Zachowaniu naturalnych warunków sprzyjaj
i 1-3R (przy granicy planu), i w dolinie rzeki Narwi 
do zabudowy obszary łąk ś
wypełnione jest torfami lub gruntami murszastymi nie nadaj
obiektów budowlanych. W obr
wodnych i szuwarowych, zakrzaczenia wierzbowe, turzycowiska i inne o podobnym 
charakterze (Fot. 4 ) . Ogólnie szata ro
zmodyfikowana głównie przez gospodark
i niewiele pozostało obszarów naturalnych 
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ą decyzją DMG-III.7151.16.2016, w projekcie planu przeznaczono pod 
 usługową – o symbolach 6P,U, 7P,U tereny przewidziane 

ytkowania leśnego i oznaczane na mapie kolorem zielonym. 
ce tych terenów zostały zawarte w Studium [lit. 34] w 

tereny wykluczone z zabudowy” i dotyczą terenów, które nie mogą być
poza szczególnymi przypadkami określonymi w planie 

zagospodarowania przestrzennego i jego zmianach”.  

1MN,U      6MN,U 
                                                          6P,U       7P,U 

śne w granicach objętych ustaleniami projektu planu.
ródło:  UMiG Choroszcz) 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że tereny leśne od strony drogi krajowej S8 s
a doliny  zasypywane w celu przygotowania nowych 

rozwijających się zakładów usługowych (Fot. 6  ). 

Zachowaniu naturalnych warunków sprzyjają, występujące wzdłuż cieków na terenach 4R 
3R (przy granicy planu), i w dolinie rzeki Narwi (poza granicami planu)  nieprzydatne 

ąk świeżych. Dno dolin cieków, szczególnie w dolnych odcinkach, 
wypełnione jest torfami lub gruntami murszastymi nie nadającymi się
obiektów budowlanych. W obrębie dolin występują nieduże, luźne zbiorowiska ro
wodnych i szuwarowych, zakrzaczenia wierzbowe, turzycowiska i inne o podobnym 

Ogólnie szata roślinna na terenie objętym projektem planu jest 
zmodyfikowana głównie przez gospodarkę rolna, inwestycje drogowe lub zabudow
niewiele pozostało obszarów naturalnych lub znaturalizowanych.  
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Fot. 5   Tereny rolne i leśne przewidziane pod przemysł i usługi w granicach projektu 
planu (widok od strony północnej). 

 

 

Fot. 6   Widok zagajników osikowego i brzozowego przyległych do lasu (widok od strony 
południowej  -  od strony drogi krajowej S8).  
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2.7. Fauna 

Fauna na terenach objętych ustaleniami projektu planu nie jest dostatecznie zbadana. 
Należy przypuszczać, że na obszarze wschodnim omawianego terenu – w sąsiedztwie 
doliny rzeki Narwi i  w dolinie cieku na obszarze 4R, mogą występować niektóre gatunki 
zwierząt i ptaków, jak na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.  

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, 
� 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 doliny rzeki Narwi.  

2.9. Źródła oddziaływania na środowisko 

Analizę źródeł oddziaływania na środowisko ograniczono do źródeł istniejących - 
związanych z oddziaływaniem drogi krajowej S8 (hałas i zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego) i linii energetycznej WN (oddziaływanie elektromagnetyczne) oraz  
mogących być skutkiem projektowanych zmian planu – głównie na grunt i wody 
podziemne oraz powietrze.  
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2.9.1. Źródła zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych 

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

a) usługi i przemysł oraz budownictwo mieszkaniowe - przez odprowadzanie do 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych 
ścieków komunalnych i przemysłowych, 

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

c) rolnictwo i hodowla - w wyniku wypłukiwania z terenów uprawnych nawozów 
i środków ochrony roślin, odcieki ze składowisk obornika i zbiorników gnojowicy, 
odcieki z ferm hodowlanych, 

d) gospodarka odpadami - poprzez przesiąkanie do gruntu i wód podziemnych 
odcieków z wysypisk, wylewisk i oczyszczalni ścieków, 

e) uprawy leśne - przez stosowanie monokultury lasów, dominację gatunków 
iglastych i zmianę kwasowości gleby. 

Ze wzgl ędu na zakres wprowadzanych zmian w ustaleniach plan u, zostanie 
rozpatrzony potencjalny wpływ ścieków wprowadzanych do środowiska, na 
zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych. 

W 2011r. z 14 127 mieszkańców Gminy (w tym 5 732 w mieście Choroszczy) z sieci 
wodociągowej korzystało 81,1%, a z sieci kanalizacyjnej 37,3%. Ogółem w instalację 
kanalizacyjną wyposażonych było 94% mieszkań w mieście Choroszczy i 64% mieszkań 
na obszarach wiejskich. Natomiast, ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane 
były z 76% mieszkań mieście i z 4% mieszkań na wsi.  

Tabela 4 Wodociągi i kanalizacja gminy Choroszcz w 2011 r. 
(źródło: „Rocznik statystyczny. Podregiony, powiaty, gminy 2012, US w Białymstoku”) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                     

Sieć w km                                                                                    

Połączenia 
prowadzące  
do budynków 
mieszkalnych 

w szt                                                                                             

Zużycie wody                                  
z wodociągów 

w gospodarstwach domowych                                                    

wodo-
ciągowa 

rozdzielcza                                                                         

kanali-
zacyjna                  

wodocią-
gowe                                                          

kanali-
zacyjne                                                         w dam                                                          

na 1 
mieszkańca                      

w m3                                                              

stan w dniu 31 XII     

Choroszcz  
........................................
. 164.2 39.9 2694 825 367.4 26.1 

w tym miasto  
.................................. 34.8 23.5 820 547 179.6 31.5 
 

Jak z powyższego zestawienia wynika ok 40% mieszkańców miasta i 90% mieszkańców 
wsi odprowadzało ścieki do oczyszczalni przydomowych lub do zbiorników 
bezodpływowych. Z zestawień wykonanych w 2004 r. w „Studium uwarunkowań i 
kierunków gminy Choroszcz wynikało, że 36% mieszkańców miasta Choroszcz, 
posiadających wodę bieżącą, nie odprowadzało  ścieków do kanalizacji sanitarnej. Udział 
ten, a na wsi wynosił nawet 82%. 

Ustalenia powyższe doprowadziły do sformułowania w Studium następujących wniosków: 
„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 
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gruntowych wymieniono jako jeden z głównych czynni
jakości wód poziemnych.” 

Zanieczyszczenia odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych 
powodują, opisywane poniż
 
Tabela 5 Zawartość metali cięż

(źródło: „Program ochrony 
 

 
Ocenę stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Choroszcz przedstawiono w
niniejszego opracowania. 
W związku z powyższym w Studium ustalono zasady ochrony przed zanieczyszczeniem 
gruntu i wód podziemnych ze szczególnym uwzgl
Zbiornika Wód Podziemnych 
ustalenia: „strefa ochrony
dopuszcza się lokalizacji obiektów wprowadzaj
zagospodarowania, które mog
gruntowych” (pkt 8.5). 

Działaniami służącymi tej ochronie zgodnie z ustaleniami Studium powinny by

• „racjonalna gospodarka wodno 
• ochrona powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniami mog

do wód wg celów dla kształtowania t
• wyznaczenie stref ochrony po

zaopatrzenia, 
• tworzenie warunków samooczyszczania w wodach płyn
• racjonalne wykorzystanie wód do celów gospodarcz

 
Podsumowanie 
Przyjęto że ochrona przed zanieczyszczeniem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 218 wymaga: 

• budowy kanalizacji sanitarnej „we wsiach znajduj
nr 218, leżących na terenie gm. Choroszcz na północ 
Żółtki, Dzikie, Kol. Dzikie”,

• wprowadzenia całkowitego zakazu odprowadzania zanieczyszczonych wód 
deszczowych do ziemi w granicach GZWP

• budowy systemu kanalizacji deszczowej odprowadzaj
opadowe (…) do rzek i cieków poza granicami GZWP 
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gruntowych wymieniono jako jeden z głównych czynników wpływających na pogorszenie 
 

Zanieczyszczenia odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych 
, opisywane poniżej, pogorszenie stanu środowiska na terenie Gminy.

ść metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb uż
ródło: „Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004

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

ższym w Studium ustalono zasady ochrony przed zanieczyszczeniem 
gruntu i wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszaru Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 w którego strefie wprowadzono nast
ustalenia: „strefa ochrony wód podziemnych GZWP doliny Supraś

 lokalizacji obiektów wprowadzających ścieki do gruntu lub form 
zagospodarowania, które mogą zagrozić skażeniem lub zanieczyszczeniem wód 

cymi tej ochronie zgodnie z ustaleniami Studium powinny by

„racjonalna gospodarka wodno - ściekowa,  
ochrona powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniami mogą
do wód wg celów dla kształtowania tych elementów środowiska, 
wyznaczenie stref ochrony pośredniej wokół ujęć wody przeznaczonej do zbiorowego 

tworzenie warunków samooczyszczania w wodach płynących i stojących,
racjonalne wykorzystanie wód do celów gospodarczych i w rolnictwie”

e ochrona przed zanieczyszczeniem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

budowy kanalizacji sanitarnej „we wsiach znajdujących się w strefach ochrony GZWP
cych na terenie gm. Choroszcz na północ od drogi Warszawa 

ółtki, Dzikie, Kol. Dzikie”, 
wprowadzenia całkowitego zakazu odprowadzania zanieczyszczonych wód 
deszczowych do ziemi w granicach GZWP nr 218, 
budowy systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej zanieczyszczone wody 
opadowe (…) do rzek i cieków poza granicami GZWP nr 218. 
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ących na pogorszenie 

Zanieczyszczenia odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych 
rodowiska na terenie Gminy. 

kich w powierzchniowej warstwie gleb używanych rolniczo. 
rodowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012”) 

 

 stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Choroszcz przedstawiono w pkt  2.5 

szym w Studium ustalono zasady ochrony przed zanieczyszczeniem 
dnieniem ochrony obszaru Głównego 

prowadzono następujące 
wód podziemnych GZWP doliny Supraśli, w której nie 

cieki do gruntu lub form 
eniem lub zanieczyszczeniem wód 

cymi tej ochronie zgodnie z ustaleniami Studium powinny być: 

ochrona powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniami mogącymi przenikać 

 wody przeznaczonej do zbiorowego 

cych i stojących, 
ych i w rolnictwie” (pkt 8.5),. 

e ochrona przed zanieczyszczeniem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

strefach ochrony GZWP 
od drogi Warszawa – Białystok: 

wprowadzenia całkowitego zakazu odprowadzania zanieczyszczonych wód 

cej zanieczyszczone wody 
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2.9.2. Źródła zanieczyszczenie powietrza 

Z opracowanego przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” 
Sp. z o.o. w Gdańsku w 2013 r. „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” [lit. 29] 
wynika, że na stan czystości powietrza na terenie objętym projektem planu jest zbliżone 
jak na sąsiadujących terenach miejskich Białegostoku. Na terenie objętym projektem 
planu występuje głównie zanieczyszczenia powietrza powstające: 

� w wyniku ruchu pojazdów na DK S8 (spaliny i pył), 
� z emitorów zlokalizowanych na sąsiadujących terenach m. Choroszcz 

i m. Białegostoku - zanieczyszczenia te pochodzą z niskiej emisji (tzw. emisji 
punktowej i powierzchniowej) związanej z ogrzewaniem budynków.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku nie prowadził dotychczas 
badań stanu czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz, publikowane są jedynie 
średnie wartości emisji dla całego powiatu białostockiego. 
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Rys. 20 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) 
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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. 21 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie u

Choroszcz  pochodz
(źródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT,
TOM II – pył zawieszony PM10)
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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) 
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redniania wyników rok w gminie 
cznej emisji wszystkich typów w 2012 r.  

ródło: Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT, 
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2.9.3. Źródła zagro żenia hałasem 

Przez teren objęty ustaleniami projektu planu przebiega droga krajowa S8. Ruch  
pojazdów na tej drodze jest głównym źródłem hałasu na terenach przyległych. Informacje 
dotyczące wielkości emisji hałasu przyjęto na podstawie „Analizy porealizacyjnej dla 
inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącej drogi krajowej Nr 8 na odcinku Jeżewo-Białystok od 
km 614+850 do km 639+365 z dostosowaniem do parametrów dwujezdniowej drogi 
ekspresowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” (oprac. 
Hydrogeotechnika. Sp. z o.o. w Kielcach, 2015 r., na zlec. GDDKiA w Białymstoku). 
Zakres oddziaływania hałasu na tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej został 
przedstawiony na Rys. 22 i Rys. 23. 
 
Porównanie zakresu oddziaływanie z planowanym zagospodarowaniem terenu 
i wielkościami dopuszczalnymi pozwoliło na wykonanie analizy wpływu hałasu na 
przewidywane warunki życia mieszkańców przy aktualnym i przewidywanej natężeniu 
ruchu samochodowego. 
Wielkość dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku została określona 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. 
poz.112). Określono w niej, że dopuszczalne wskaźniki LD i LN na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynoszą odpowiednio: 
LDWN=64 i LN=59. 
Z wykonanej analizy zagrożenia hałasem terenów przyległych do drogi S8 (1MN,U, 
2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 5MN,U, 6MN,U) w zakresach oznaczonym na rysunkach (Rys. 
22 i Rys. 23) wynika, że obecnie istniejące zabezpieczenia akustyczne są wystarczająco 
skuteczne i nie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na 
terenach zabudowy mieszkaniowej objętych ustaleniami projektu planu. 
Przewiduje się, że zakres i poziom hałasu będzie się zmieniał (wzrastał) wraz ze 
wzrostem natężenia ruchu pojazdów i niezbędne będą dodatkowe zabezpieczenia.  

Na Rys. 24. przedstawiono potencjalny zakres poziomu hałasu na obszarze objętym 
ustaleniami projektu planu na podstawie wykonanych na etapie projektowym raportów 
oddziaływania na środowisko:. 

� Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. 
„Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 
Jeżewo – Białystok km [614+850-639+365] na terenie gminy Tykocin i Choroszcz”, 
TRANSPROJEKT Gdański spółka z o.o., listopad 2005 r., Gdańsk,  

� Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. 
„Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi 
ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok km 614+850 – km 639+365”, 
TRANSPROJEKT Gdański spółka z o.o., 2010 r., Gdańsk. 

 
Podsumowanie 
Na podstawie ustaleń projektu planu, raportów oddziaływania na środowisko i analiz 
akustycznych można sformułować nast. wnioski: 

� obecnie stosowane zabezpieczenia akustyczne zapewniają dotrzymanie norm 
w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu na większości terenów budownictwa 
mieszkaniowego objętego projektem planu, 

� przy przewidywanym wzroście natężenia ruchu pojazdów oprócz zastosowania 
nowych, skuteczniejszych rozwiązań ograniczających emisję dźwięków  celowe 
wydaje się również dążenie do odsuwania zabudowy mieszkaniowej od drogi S8. 
Celowi temu powinny służyć zapisy w projekcie planu ograniczające zabudowę 
mieszkaniową na terenach najbardziej przyległych do drogi jak i lokalizacja na tych 
terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej. 
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Zasię
równowa
dźwię
56 dB, 61 dB, 65 dB na 
terenach MN projektu 
planu
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Rys. 22  

Zasięg stref 
równoważnego poziomu 
źwięku LD i LN  

56 dB, 61 dB, 65 dB na 
terenach MN projektu 
planu 
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Rys. 23 Zasięg stref równowa
terenach MN projektu planu 
(źródło:  GDDKiA) 
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g stref równoważnego poziomu dźwięku LD i LN 56 dB, 61 dB, 65 dB na 
terenach MN projektu planu - LEGENDA 
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56 dB, 61 dB, 65 dB na 
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Rys. 24 

LEGENDA:
linia ci
linia przerywana 

 

 

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.

 
Część obszaru Gminy (poza terenem obj
korytarzy ekologicznych: 

� GKPN-1B Dolina Biebrzy 
� GKPn-23 Bagienna Dolina Narwi korytarz w

 
Część gminy Choroszcz zajmuje mi
Narwi, należący do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET
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 Mapa potencjalnej emisji hałasu z drogi S8 dla LDWN i LN
w zakresie obszaru objętego projektem planu
niezastosowania środków ochrony przeciwhałasowej
(źródło: GEOPORTALl:  WWW.GEOSERWIS
adaptowana dla potrzeb opracowania) 

LEGENDA:  
linia ciągła - LDWN - hałas w dzień, wieczorem oraz w nocy;
linia przerywana - LN - hałas w nocy; 

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
przyrodniczych w regionie, zlokalizowanych w promieniu od kilku do 

 
ńska w randze Parku Krajobrazowego, 
ńska z Parkiem Narodowym. 

 obszaru Gminy (poza terenem objętym projektem planu) znajduje s

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

 gminy Choroszcz zajmuje międzynarodowy obszar węzłowy 25M 
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET. 
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dla LDWN i LN 
tego projektem planu w przypadku 

rodków ochrony przeciwhałasowej. 
WWW.GEOSERWIS, mapa 

, wieczorem oraz w nocy; 

zania przyrodnicze w tym 
tych przewidywanym znacz ącym 

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

tym projektem planu) znajduje się w obszarze 

rodkowy korytarz główny, 

złowy 25M – Doliny Górnej 
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W zachodniej części Gminy, w zakresie
i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody [lit. 4]: 
� obszary chronione : 

− otu lina Narwia ńskiego Parku Narodowego
zostały zawarte w Zarz
sprawie zadań ochronnych dla Narwia
nr 20 z 2013 r.), 

− Obszar Chronionego 
ochronne zostały zawarte w Rozporz
dnia 25 lutego 2005 r. 

� 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 
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Rys. 25 
Położenie gminy Choroszcz na tle systemu 
ECONET  
(źródło: Liro, 1998, PIG, Obja
geośrodowiskowej Polski, W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ęści Gminy, w zakresie objętym ustaleniami planu, 
ące ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

ńskiego Parku Narodowego  – dla którego ustalenia ochronne 
zostały zawarte w Zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2013 r. w 

ń ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. M

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi  – dla którego ustalenia 
ochronne zostały zawarte w Rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z 
dnia 25 lutego 2005 r. [lit. 56], 

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
ochrony ptaków [lit. 14],  
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Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001- 

rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
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Rys. 26 Gmina Choroszcz na tle przyrodniczych obszarów chronionych

(źródło: Studium uwarunkowa
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W północnej części Gminy, w dolinie rzeki Supra
� Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 218 (GZWP nr 218 ). 

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

Zasięg GZWP nr 218 i stref ochrony 

 
Rys. 28 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

Rys. 29 Granice obszarów chroniony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
w granicach objętych ustaleniami projektu planu
(źródło:  UMiG Choroszcz)
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ci Gminy, w dolinie rzeki Supraśli, zlokalizowany jest 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 218 (GZWP nr 218 ).  

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

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.  

i stref ochrony  został przedstawiony na Rys. 28. 

gu GZWP nr 218 i granic obszarów ochronnych 
śnienia do Mapy obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
nr 218 – Pradolina rzeki Supraśli, oprac. Monika Czerwi

tematu), Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologiczn
Geofizycznych, Poznań 201) 

Granice obszarów chroniony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
ych ustaleniami projektu planu 

ródło:  UMiG Choroszcz) 
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Rozpatrywany projekt planu znajduje się poza obszarem Narwiańskiego Parku 
Narodowego, Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk NATURA 2000: Narwiańskie 
Bagna -  PLH200002 i Ostoja Narwiańska – PLH200024. 
W zakresie objętym ustaleniami projektu planu nie występują obiekty podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]. 

Podsumowanie  
Na podstawie: 
- art. 60 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 ] i zgodnie z: 
- § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [lit. 11],  

do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko została zaliczona: 

„53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
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 1-3 tej ustawy, 

– 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, (…) 

przyj ęto , że uchwalenie planu, w którym przewidziano: przeznaczenie pod zabudowę 
produkcyjną i usługową terenu o powierzchni ok. 13,8 ha na obszarach objętych formami 
ochrony i powierzchni większej niż 4 ha (129,9 ha) na innych obszarach, skutkuje 
zakwalifikowaniem inwestycji przewidywanych w ustaleniach projektu planu do 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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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 środowiska 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 może być kompromisem pomiędzy 
potrzebami inwestorów, 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 obszaru gminy o pow. 231 ha. Powierzchnie 
poszczególnych terenów i bilans powierzchni wg ich przeznaczenia projekcie planu 
zestawiono w tabeli „Bilans przeznaczenia terenów w projekcie planu” [Załącznik 3]. 
Zestawienie procentowego udziału wyznaczonych form użytkowania terenów w ogólnej 
powierzchni obszar planu zestawiono poniżej.  

W ustaleniach planu przeznaczono: 

62,2% - 1P,U ÷ 14P,U     – pod zabudowę produkcyjną i usługową, 

16,0% - KD-S                   – pod zachowaną krajową drogę ekspresową S8, 

9,5%  - 1MN,U÷18MN,U  – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę 
usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią urządzoną, 

8,5% - 1R ÷ 5R                –  pod istniejące grunty rolne, do zachowania jako użytki zielone 
i zieleń naturalną, 

0,1%   - KD-Z                    – zachowano, pod powiatowe drogi zbiorcze KD-Z, 

2,2%   - 1KD-L÷5KD-L      – przeznaczono, pod drogi lokalne, 

1,0%   - 1KD-D÷5KD-D     – przeznaczono, pod drogi dojazdowe, 

0,3%   - 1KD-W÷5KD-W   – przeznaczono, pod drogi wewnętrzne, 

0,3%   - ZL                        – zachowano, pod istniejący las. 

Jak wynika z powyższego, największą powierzchnię 143,7 ha przeznaczono pod nową 
zabudowę produkcyjną i usługową oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 
21,6 ha. Pod drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe i wewnętrzne przeznaczono 8,3 ha, 
zachowaniem 37 ha istniejącej drogi krajowej S8. Zachowano również zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem: część obszaru istniejących użytków rolnych i zieleni 
naturalnej o powierzchni 19,5 ha oraz niewielki obszar leśny o pow. 0,8 ha.  

W niniejszej prognozie przeanalizowano tylko te uwarunkowania przyrodnicze, na które 
miały wpływ czynniki wynikające ze zmiany ustaleń planistycznych. Cele ochrony 
środowiska w projekcie planu zostały zrealizowane z uwzględnieniem występujących na 
terenie gminy obszarów chronionych, ustalonego zakresu i form ich ochrony. 
W przedmiotowym planie wprowadzono również ustalenia mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie negatywnych oddziaływań mogących być rezultatem realizacji 
projektowanych zmian. 
 

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

3.1.1.1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narw i”  

W projekcie planu na obszarze Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, zostały 
uwzględnione zapisy zawarte w: 

� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [lit. 4]  
� Rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" [lit. 56]. 
 
W wymienionym wyżej Rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 
2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi", wprowadzono 
zakazy: 
 „1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

65 

 

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 
i łowiecką; 
 2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
 3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
 4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, 
naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 
 5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka; 
 6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych; 
 7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.” 
 
W projekcie planu na ww. Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” 
zlokalizowana jest część terenu 1R. Odnośnie tego terenu w § 39 przyjęto ustalenia -  
„istniejące tereny rolnicze przeznaczone do zachowania i dalszego rolniczego 
użytkowania”:  

1) „należy utrzymać dotychczasowy sposób użytkowania gruntów rolnych, 
głównie jako łąk i pastwisk oraz naturalny otwarty charakter przestrzeni 
i krajobrazu; 

2)  istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia  należy pozostawić jako zieleń 
naturalną ; 

3) istniejące cieki i  rowy odwadniające należy zachować  w stanie otwartym, 
zapewnić drożność przepływu wody oraz renaturalizację linii brzegowej;  

4)  wprowadza się zakaz:  
a) zabudowy kubaturowej,  
b) podnoszenia rzędnej terenu,  
c) wymiany gruntów,  
d) realizacji ogrodzeń  z uwzględnieniem pkt 5,  
e) prowadzenia intensywnych upraw rolniczych: 

5) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń ażurowych, wyłącznie drewnianych (np. 
słupki drewniane wkopane w grunt z jedną lub dwiema poprzeczkami)”. 

 
Oprócz ustaleń dotyczących terenu 1R ochronie systemów ekologicznych i środowiska 
oraz zwierząt i roślin służą ustalenia zawarte w Rozdziale 2 projektu planu: 
 
„§ 11. 1. Zachodnia część obszaru objętego planem położona jest w (…) Obszarze 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” - w odniesieniu do tych terenów obowiązują 
przepisy odrębne. 

2. Przedsięwzięcia planowane w obszarze zmiany planu, które mogą oddziaływać na 
środowisko, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na 
środowisko na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych oraz 
zastosowania rozwiązań niwelujących ewentualne negatywne oddziaływanie na 
środowisko, a zwłaszcza na obszary chronione, przedmiot ich ochrony i integralność tych 
obszarów. 

§ 16.  W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
kształtowania krajobrazu przy realizacji inwestycji ustala się obowiązek spełnienia 
wszystkich  zasad określonych w zmianie planu  oraz: 
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1) utrzymanie naturalnej roślinności do czasu rozpoczęcia inwestycji;  
2) zachowanie istniejących zadrzewień i lasów niekolidujących z przyszłym 

zagospodarowaniem i wkomponowanie ich w zagospodarowanie działki 
budowlanej jako  zieleni, kształtując je wielopiętrowo o wysokim stopniu 
bioróżnorodności; 

3) zagospodarowanie terenu wolnego od zabudowy i infrastruktury zielenią 
urządzoną, stanowiącą harmonijne uzupełnienie planowanej zabudowy, 
podkreślającą jej walory przestrzenne i użytkowe; 

4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; 
5) zagospodarowanie działek budowlanych w sposób zachowujący ich naturalne 

ukształtowanie z dopuszczeniem przekształceń terenu wyłącznie w celu 
posadowienia  obiektów budowlanych,  zapewnienia   odpowiedniego do 
potrzeb zagospodarowania (dojść, dojazdów, placów) i nie oprowadzania wód 
opadowych na nieruchomości sąsiednie. 

§ 17. W zakresie kształtowania zieleni ustala się: 

1) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 10 miejsc 
postojowych w obrębie parkingu realizowanego w poziomie terenu lub po jego 
obrysie, nie dotyczy parkingów w drogach publicznych i wewnętrznych oraz 
parkingów podziemnych; 

2) nasadzenie w pasach drogowych ulic drzew i krzewów o gatunkach 
odpowiednich do nasadzeń przyulicznych pod względem estetyki i odporności – 
w miejscach wolnych od infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.” 

 
Podsumowanie: 
Ustalenia projektu planu dotyczą niewielkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Narwi” – terenów rolnych oznaczonych symbolem 1R. Proponowane ustalenia nie 
naruszają zasad ochrony ekosystemów Obszaru i ustaleń zawartych w Rozporządzeniu 
Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Dolina Narwi" [lit. 56].  
 

3.1.1.2. Otulina Narwia ńskiego Parku Narodowego  

Zakresem projektu planu nie są objęte tereny w granicach Narwiańskiego Parku 
Narodowego. Tereny oznaczone symbolami 2R, 3R, 3MN,U, 1P,U, KD-S są 
zlokalizowanych na obszarze Otuliny NPN. W odniesieniu do ww. terenów, ze względu na 
potrzebę realizacji celów związanych z ochroną środowiska i  zapisy: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody [lit. 4], 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1. 07. 1996 w sprawie utworzenia 
Narwiańskiego Parku Narodowego [lit. 52], 

w projekcie planu przyjęto następujące ustalenia: 

- 2R, 3R – ustalenia jak dla terenu 1R w pkt 3.1.1.1. niniejszego rozdziału, 

- 3MN,U -  

„§ 38.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami (…) 3MN,U, (…) przeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie podstawowe przewiduje się 
realizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z funkcją mieszkaniową, 
usługową lub mieszkaniowo-usługową. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1, wprowadza się zakaz lokalizacji zakładów 
usługowych i innych przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze i potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów  o ochronie środowiska. 
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(…) 

5. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o których mowa w ust. 1: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 30 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie  mieszkaniowej, 
b) 40 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
c) 50 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie usługowej; 

2) minimalny teren biologicznie czynny: 

a) 50 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie  mieszkaniowej, 
b) 40 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
c) 30 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie usługowej; 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 

a) 0,5 – w przypadku zabudowy wyłącznie  mieszkaniowej,  

b) 0,6 – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej na jednej działce,  

c) 0,7 – w przypadku zabudowy usługowej; 

(…) 

6) wysokość zabudowy – do 11 m (max. 3 kondygnacje nadziemne)”. 

1P,U -  

§ 37.1. Teren oznaczone symbolami 1P,U przeznacza się pod zabudowę produkcyjną 
i usługową. 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, jako przeznaczenie podstawowe przewiduje się 
realizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z działalnością  produkcyjną i 
usługową  oraz magazynów, składów, dróg wewnętrznych, placów, parkingów, obiektów i 
urządzeń infrastruktury technicznej itp. 

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
funkcję mieszkaniową wyłącznie dla osób związanych z funkcjonowaniem, obsługą i 
dozorem obiektów produkcyjnych i usługowych o powierzchni użytkowej do 150 m2 i nie 
większej niż 20 % powierzchni użytkowej budynku usługowego lub produkcyjnego. 

4. Na terenach, o których mowa w ust.1  wyklucza się przedsięwzięcia zaliczane do 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska, a dla terenu 1P,U należy dodatkowo uwzględnić ustalenia § 11. 

(…) 

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 
o którym mowa w ust. 1: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % działki budowlanej; 

2) minimalny teren biologicznie czynny – 15 % działki budowlanej;  

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej  – 0,8; 
(…) 

7. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o którym mowa 
w ust. 1: 

(…) 

6) zaplecze składowe i gospodarcze należy lokalizować w głębi działki budowlanej 
oraz przysłonić od strony drogi dojazdowej budynkiem z częścią administracyjną, 
zielenią izolacyjną lub innymi elementami zagospodarowania;  
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7) oprócz zieleni izolacyjnej, o której mowa w pkt 6, przy zagospodarowaniu działki 
budowlanej należy obowiązkowo na własnym terenie wprowadzić zwartą zieleń 
urządzoną izolacyjną wokół granic działki od strony sąsiadującej z terenem o innej 
funkcji lub innym sposobie zagospodarowania; 

KD-S –  

„§ 25.1. Ustala się następującą klasyfikację i parametry techniczne dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 

KD-S – droga krajowa o parametrach drogi ekspresowej (wraz z węzłami i jezdniami 
serwisowymi) w istniejących liniach rozgraniczających;” 

Oprócz ustaleń dotyczących ww. terenów, ochronie systemów ekologicznych i środowiska 
oraz zwierząt i roślin w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego służą ustalenia zawarte 
w Rozdziale 2 w § 11 projektu planu: 

 „§ 11.1. Zachodnia część obszaru objętego planem położona jest w (…) w otulinie 
Narwiańskiego Parku Narodowego, (…) - w odniesieniu do tych terenów obowiązują 
przepisy odrębne.” 

oraz pozostałe ustalenia przytoczone powyżej w pkt 3.1.1.1. dotyczącym Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” 

„§ 14. W zakresie ochrony przed hałasem, ustala się: 
1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku: 

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN,U – jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

b) na pozostałych terenach obowiązuje standard akustyczny określony 
w przepisach odrębnych względem rodzaju wprowadzanej funkcji terenu; 

2) stosowanie przegród o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz rozwiązań 
indywidualne tłumiących hałas technologiczny np. odpowiednio dobrane i właściwie 
zamontowane maszyny i urządzenia”.  

 

W zakresie odprowadzenia ścieków  na obszarach otuliny Narwiańskiego Parku 
Narodowego i obszarach Natura 2000 w projekcie planu w § 29 pkt 1 przyjęto zapis 
nakazujący  odprowadzenie ścieków do publicznej kanalizacji sanitarnej, do 
przydomowych oczyszczalni ścieków będących wyrobami budowlanymi, w których ścieki 
będą oczyszczane w procesie dwustopniowym, lub do  oczyszczalni ścieków będących 
obiektami budowlanymi, których użytkowanie stanowi szczególne korzystanie z wód, 
 
Podsumowanie 
Porównanie zacytowanych ustaleń z ustaleniami wymienionych wyżej aktów prawnych 
i uwarunkowaniami przyrodniczymi  pozwala na sformułowanie następujących uwag: 
1) Zapisy zawarte w § 14 dotyczące ochrony przed hałasem zostały zrealizowane przy 

budowie drogi krajowej S8. Przeprowadzone badania wykazały, że obecnie w strefie 
przekroczeń dopuszczalnego natężenia hałasu znajdują się jedynie pojedyncze 
budynki. Ponieważ jednak przewiduje się dalszy wzrost natężenia ruchu pojazdów 
obecnie stosowane środki ochrony mogą okazać się niewystarczające. Należy 
przyjąć, że hałas w strefie przyległej do drogi będzie oddziaływaniem narastającym 
i dlatego w ustaleniach planu należy dążyć do ograniczenia, a następnie 
wyeliminowania zabudowy mieszkaniowej z zagrożonych terenów; Celowi temu 
powinny służyć zapisy w projekcie planu ograniczające zabudowę mieszkaniową na 
terenach najbardziej przyległych do drogi jak i lokalizacja na tych terenach zabudowy 
produkcyjnej i usługowej. 
 

2) Zapisy zawarte w § 16 pkt 2 odnośnie „zachowania istniejących zadrzewień i lasów 
niekolidujących z przyszłym zagospodarowaniem” przy równocześnie wprowadzanych 
ustaleniach przewidujących przeznaczenie większości terenów objętych projektem 
planu (oprócz użytków rolnych i zabudowy mieszkaniowej) pod zabudowę 
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przemysłową, bez zachowania istniejących lasów lub wprowadzenia  pasów zieleni 
izolacyjnej pomiędzy terenami przemysłowymi a terenami chronionymi i terenami 
zabudowy mieszkaniowej, są zapisami martwymi, które nie służą wystarczająco 
ochronie zasobów przyrodniczych, ani zapewnieniu odpowiednich warunków 
zamieszkania. Dlatego niezbędne jest oddzielenie obszarów o kolidujących funkcjach 
np. produkcyjnej i mieszkaniowej za pomocą strefy zieleni mogącej skutecznie 
złagodzić oddziaływania wynikające z funkcjonowania zakładów produkcyjnych 
i obiektów usługowych na sąsiadujące tereny mieszkaniowe 

 
3) W § 37 ust. 4 wprowadzono zapis, że na terenie 1P,U „wyklucza się przedsięwzięcia 

zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska” z dodatkowym zapisem w § 11 o treści: 

 
 „§ 11.1. Zachodnia część obszaru objętego zmianą planu położona jest 
w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” 
(kod obszaru PLB200001) i w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” – 
w odniesieniu do tych terenów obowiązują przepisy odrębne. 
 2. Przedsięwzięcia planowane w obszarze zmiany planu, które mogą oddziaływać 
na środowisko, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania 
na środowisko na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych 
oraz zastosowania rozwiązań niwelujących ewentualne negatywne oddziaływanie na 
środowisko, a zwłaszcza na obszary chronione, przedmiot ich ochrony i integralność 
tych obszarów.” 

 
4) Na wymienionych terenach przewidziano (§ 16 pkt.4) „wprowadzenie zieleni 

izolacyjnej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu”. O wielkości powierzchni 
zieleni decyduje treść § 37, w którym: 
- w ust. 6 pkt 2 zapisano : „minimalny teren biologicznie czynny – 15 % działki 

budowlanej”,  
- w ust. 7 pkt 5 zapisano: „teren pomiędzy fasadą frontową budynku a linią 

rozgraniczającą drogi należy przeznaczyć na dojścia do budynku, miejsca 
postojowe i zieleń urządzoną z elementami małej architektury”; 

- w ust. 7 pkt 6 zapisano: „zaplecze składowe i gospodarcze należy lokalizować w 
głębi działki budowlanej oraz przysłonić od strony drogi dojazdowej budynkiem z 
częścią administracyjną, zielenią izolacyjną lub innymi elementami 
zagospodarowania”, 

- w ust. 7 pkt 7 zapisano: „oprócz zieleni izolacyjnej, o której mowa w pkt. 6, przy 
zagospodarowaniu działki budowlanej należy obowiązkowo a własnym terenie 
wprowadzić zwartą zieleń izolacyjną wokół granic działki od strony sąsiadującej 
z terenem o innej funkcji lub innym sposobie zagospodarowania”. 

 
Analiza powyższych zapisów wskazuje, że zakres zieleni izolacyjnej ograniczono do 
ok. 10 m przestrzeni pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi. 

 
5) Realizacja powyższych zapisów spowoduje, że przy proponowanych powierzchniach 

przeznaczonych pod zabudowę powierzchnie zieleni izolacyjnej w przypadku 
zabudowy przemysłowej i usługowej będą za małe w stosunku do przewidywanego 
oddziaływania projektowanych „obiektów budowlanych i urządzeń związanych 
działalnością  produkcyjną i usługową  oraz magazynów, składów, dróg 
wewnętrznych, placów, parkingów, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej itp.” 
a ich funkcja zostanie ograniczona do bariery wizualnej. 
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3.1.1.3. Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Pt aków Natura 
2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001  

Ustalenia dotyczące terenów: 2R, 3R, 3MN,U, 1P,U, KD-S zlokalizowanych w granicach 
obszaru Natura 2000, obejmują obszary chronione na podstawie -  
� Dyrektywy Ptasiej - PLB200001Bagienna Dolina Narwi - wprowadzone 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków [lit. 18], 

� art. 27a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody [lit. 4], 
� Planu Ochrony Obszaru Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi PLB200001” [lit. 57]. 
 
Na obszarach objętych granicami Natura 2000 obowiązują warunki i ograniczenia ich 
użytkowania, wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności:  

a) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [ lit. 4 ] 
zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000; lub 
pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami; 

b) projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, 
które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub proponowanych obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, (…), wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [ lit. 2 ];  

c) jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, może 
zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w 
ppkt b), zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia 
spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 [ lit. 4 ]. 
 
W projekcie zmiany planu przyjęto zapisy zgodne z obowiązującym prawem, w tym 
uwzględniające akty wyszczególnione powyżej. Dla obszaru objętego projektem planu w 
§ 11 ust.1 przyjęto ustalenia ogólne (dotyczące całego obszaru planu): „Zachodnia część 
obszaru objętego planem położona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) 
Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB200001) (…) w odniesieniu do 
tych terenów obowiązują przepisy odrębne wprowadzone na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody”. 
Przytoczone ustalenia umożliwiają zachowanie celów ochrony środowiska i zasad tej 
ochrony przez bezpośrednie stosowanie treści zawartych w przepisach odrębnych [ lit. 4 ], 
w tym z uwzględnieniem aktów wyszczególnionych powyżej. 
 
Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 
uwarunkowań przyrodniczych na terenach : 2R, 3R, 3MN,U, 1P,U, KD-S osiągnięto przez 
ustalenia szczegółowe zawarte w: 

− § 37 – w którym ustalono  warunki zagospod. na terenach 1P,U, 
− § 38 - w którym ustalono  warunki zagospod. na terenach 3MN,U, 
− § 39 - w którym ustalono  warunki zagospod. na terenach 2R, 3R, 
− § 24 - w którym ustalono  warunki zagospod. na terenie KD-S. 

 
Treść powyżej wymienionych ustaleń została w całości przytoczona w rozdziale 3.1.1.2. 
dotyczącym zasad ochrony Otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego. W rozdziale tym 
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omówiono również sposoby uwzględnienia w projekcie planu celów ochrony środowiska. 
Ponieważ obszary Otuliny NPN i Natury 2000 w zakresie objętym projektem planu się 
pokrywaną, dlatego ustalenia planu dotyczące zasad ochrony terenów Otuliny dotyczą 
również obszaru Natura 2000. 
 
Podsumowanie 
Tereny objęte ustaleniami projektu planu: 2R, 3R, 3MN,U, 1P,U, KD-S są zlokalizowane 
w otulinie NPN i w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina 
Narwi”. Natomiast tereny przemysłowo-usługowe 3P,U, 4P,U,  5P,U  są położone przy 
granicy obszarów chronionych. Zakresem projektu planu nie są objęte tereny 
Narwiańskiego Parku Narodowego.  
Ponieważ, jak omówiono powyżej, obszary Otuliny NPN i Natury 2000 w zakresie objętym 
projektem planu się pokrywaną, dlatego również wnioski dotyczące ochrony obszarów 
Natura 2000 w ustaleniach projektu planu są podobne. Proponuję: 
1) ograniczenie możliwości lokalizacji na terenach P,U w zakresie granic obszarów 

Natura 2000 i otuliny NPN oraz na terenach bezpośrednio przyległych, zakładów i 
usług mogących stwarzać zagrożenie dla obszarów chronionych,  

2) oddzielenie za pomocą strefy zieleni obszarów o kolidujących funkcjach np. 
produkcyjnej i mieszkaniowej, gdyż proponowane w planie rozproszenie terenów 
biologicznie czynnych, stanowiących 15% (§ 37 ust.6 pkt 2), czy też zieleni izolacyjnej 
bez ustalenia jej podstawowych parametrów (§ 37 ust.7 pkt 7) stworzy jedynie barierę 
wizualną, 

3) połączenie wydzielonych stref zieleni, tak aby stanowiły obszar ciągły, mogący 
zapewnić kompensację przyrodniczą likwidowanych lasów na terenie 6P,U. 

 
Za przedstawionymi propozycjami przemawiają również ustalania Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz [lit. 34] o treści:  
- pkt 8.2  „Realizacja powyższych zamierzeń następować będzie poprzez: 
(…) 

− ograniczenie lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska na obszarze otuliny 
Parku” (…). 

 
3.1.2. Ochrona wód 

3.1.2.1. Ochrona GZWP nr 218 
W zakresie ochrony wód podziemnych podstawowym obiektem podlegającym ochronie 
jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 218. Zasięg GZWP nr 218 i zakres związanych 
z nim obszarów ochronnych został określony na podstawie badań geologicznych - 
„Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśli” wykonanej w 
1995 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie POLGEOL [lit.15] oraz 
„Dodatku do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z 
ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – 
Pradolina rzeki Supraśli” wykonanego w marcu 2011 roku przez firmę Hydroconsult Sp. z 
o.o. Oddział w Warszawie [lit.16]. 
Decyzjami administracyjnymi w obszarze GZWP nr 218 zostały wyznaczone jedynie 
strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej wokół ujęć eksploatowanych przez Wodociągi 
Białostockie..  
Wyznaczony w wyniku opisanych badań obszar ochronny nie został dotychczas ustalony 
w formie decyzji administracyjnej i w związku z powyższym nie ma przepisów odrębnych 
do jego uwzględnienia przy formułowaniu ustaleń planu. W proponowanych ustaleniach 
uwzględniono granice GZWP nr 218 i zasady ochrony przyjęte w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz [lit.8]. Zakres obszaru 
GZWP przyjętego w Studium jest większy niż wyznaczony w „Dodatku do dokumentacji 
określającej warunki hydrogeologiczne …” [lit.16].Również granica wyznaczonego w 
wymienionych opracowaniach [lit. 15 i 16] obszaru ochronnego zawiera się w obszarze 
wyznaczonym w Studium … [lit. 8]. W związku z tym przyjęte w projekcie planu ustalenia 
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służą ochronie ochroną wód podziemnych w zakresie niezbędnym do ochrony GZWP 
nr 218. .  
We wspomnianym „Dodatku do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w 
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 218 – Pradolina rzeki Supraśli” [lit.16] przytoczono zakazy i nakazy wynikające 
z obowiązującego prawa i przedstawiono propozycje zapisów, które należałoby 
wprowadzić w celu ochrony zbiornika.  
„ZAKAZY: 

• Zakaz lokalizacji nowych przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach 
o podatności wysokiej (PODOBSZAR III) na obszarach aglomeracji i zwartej 
zabudowy wiejskiej. Dopuszcza się wykonanie przydomowych oczyszczalni  
cieków dla pojedynczych gospodarstw w zabudowie rozproszonej. 
 

• Zakaz lokalizowania instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

� Zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych (zgodnie z art. 
39 ustawy Prawo Wodne) za pomocą studni chłonnych i innych systemów. 
 

� Zakaz wprowadzania ścieków do ziemi na całym obszarze ochronnym (w tym za 
pomocą urządzeń chłonnych - otworów, stawów, drenów) za wyjątkiem: 
oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody, oczyszczonych ścieków 
z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych 
i roztopowych z wyłączeniem wód z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, art. 19 pkt 1. 
ppkt.1 i 2). 

 
� Zakaz wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych -zgodnie z art. 43 ust. 6 

pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.. o odpadach. Komunalne osady ściekowe 
stanowią źródło zanieczyszczenia substancjami trwałymi (Pb, Cd, Cr , Cu, Ni oraz 
m. in. WWA). 

 
� Zakaz rolniczego wykorzystywania ścieków, ze względu na możliwość szybkiej 

migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych i możliwość ich degradacji 
jakościowej. 

 
� Zakaz lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze 

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r nr 213, poz. 
1397 ze zm.). Dopuszcza się lokalizację ww. inwestycji, dla których opracowana 
ocena oddziaływania na środowisko, nie wykazała możliwości zanieczyszczenia 
wód podziemnych zaliczonych do zbiornika lub ograniczenia ich zasobów.  

NAKAZY: 
1) Nakaz uzgadniania z właściwym dyrektorem RZGW miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (…) w zakresie zagospodarowania obszarów 
ochronnych zbiorników zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo 
wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz.145, t.j. z późn. zm. – aktualizacja aut.); 

 
Proponowane ustalenia planu dotyczące obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 218 zostały sformułowane z uwzględnieniem sformułowanych przez PIG zasad 
ochrony zbiornika – ustalono: 
 
„§ 29. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) ustala się odprowadzenie ścieków do publicznej kanalizacji sanitarnej  
2) dopuszcza się: 

a) na terenie objętym ustaleniami planu, z wyjątkiem: 
- obszaru GZWP nr 218,(…) 
budowę: 
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- 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, 

(…) 
c) na terenie objętym ustaleniami planu, 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; 

3) zabrania się na terenie GZWP nr 218 odprowadzania ścieków do gruntu, rzek, cieków 
i rowów.” 
 
„§ 30. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roz topowych: 

1) ustala się grunt, przy wykorzystaniu retencji wodnej oraz rzekę Horodniankę i 
rzekę Narew, za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, drenażowej, 
cieków i rowów, jako podstawowe odbiorniki wód opadowych i roztopowych; 

2) 2) dopuszcza się, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach związanych z 
ochroną wód i gospodarką wodną, wykorzystanie wód opadowych i roztopowych 
lub ich odprowadzenie: 
a) do publicznej kanalizacji deszczowej, 

b) do lokalnych lub indywidualnych systemów odprowadzania wód opadowych;  

3) zabrania się na terenie GZWP nr 218 odprowadzania nieoczyszczonych wód 
opadowych do gruntu, rzek, cieków i rowów, 

 
Przytoczone powyżej ustalenia zapobiegają odprowadzaniu ścieków do gruntu lub wód 
podziemnych oraz rolniczego wykorzystania ścieków,  ze względu na wprowadzony 
obowiązek odprowadzania do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza 
obszarem GZWP lub do zbiorników bezodpływowych. Ścieki z tych zbiorników, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, powinny być wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni. 
 
Proponowane ustalenia są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz [lit. 34], w którym w rozdziale 8.4 
„Pozostałe obszary ochrony środowiska i strefy ograniczeń” zawarto zapis: 
„Strefami ograniczeń dla zabudowy i zmian sposobu zagospodarowania ustalanych na 
podstawie przepisów szczególnych są: 
-   strefa ochrony wód podziemnych GZWP doliny Supraśli, w której nie dopuszcza się 

lokalizacji obiektów odprowadzających ścieki do gruntu lub form zagospodarowania, 
które mogą zagrozić skażeniem lub zanieczyszczeniem wód gruntowych;”  

 
3.1.2.2. Ochrona wód podziemnych 

Ochrona wód podziemnych, oprócz omówionych poprzednio ustaleń, w projekcie zmiany 
planu jest realizowana w zakresie: 

� ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych ściekami:  

- wprowadzono obowiązek odprowadzania ścieków do publicznej kanalizacji sanitarnej - 
§ 29 pkt 1, 

- ograniczono okres stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu budowy sieci 
kanalizacyjnej - § 29 pkt 2 lit. c, 
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- wprowadzono ochronę wód podziemnych poprzez wprowadzenie zakazu 
odprowadzania ścieków do gruntu, rzek, cieków i rowów na terenie GZWP nr 218 - 
§ 29 pkt 3, 

- uporządkowano system zaopatrzenia w wodę przez wprowadzenie ustaleń 
o obowiązku zaopatrzenia w wodę z publicznej sieci wodociągowej, a tymczasowo 
dopuszczono stosowanie własnych indywidualnych ujęć wody spełniających 
wymagania zawarte przepisach odrębnych - § 28. 

� ustalenia zasad odprowadzenie wód opadowych i rozto powych:  

- dopuszczono odprowadzenie ww. wód do gruntu przy wykorzystaniu retencji lub do 
rzeki Horodnianki i rzeki Narew poza granicami planu, za pośrednictwem kanalizacji 
deszczowej, drenażowej, cieków i rowów,  

- wprowadzono ochronę wód podziemnych poprzez wprowadzenie zakazu 
odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do gruntu, rzek, cieków i rowów na 
terenie GZWP nr 218 - § 30 pkt 3, 

� ochrony przed obni żeniem poziomu wód gruntowych  – przewidziano: 
- zachowanie istniejących cieków i  rowów odwadniające w stanie otwartym, 

zapewnienie drożności przepływu wody oraz obowiązku renaturalizacji linii brzegowej 
- § 39, ust. 2 pkt 3; 

- 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 - § 30. 

Szczegółowe zestawienie ustaleń zawartych w projekcie planu dotyczących ochrony wód  
zestawiono w Tabeli 6. 
 
Podsumowanie 
W pkt 11.2  „Dodatku do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku 
z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – 
Pradolina rzeki Supraśli” [lit. 42] sformułowano nakazy, zakazy i ograniczenia 
w użytkowaniu terenu w podobszarach ochronnych GZWP nr 218. Obszar objęty 
ustaleniami projektu planu znajduje się na terenie planowanego III podobszaru 
ochronnego. W stosunku do tego obszaru, oprócz zasad zawartych w obowiązujących 
przepisach, sformułowano przytoczone zalecenia oraz nakazy. Zostały one uwzględnione 
w ustaleniach projektu planu. Dodatkowo proponuję się wprowadzenia na terenie GZWP 
nr 218 zakazu lokalizowania instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Pomimo braku przepisów odrębnych zakazujących lokalizacji instalacji tego typu należy 
stwierdzić, że zarówno gromadzone odpady jak i proces ich przetwarzania mogą stanowić 
potencjalnie groźne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
w strefie zbiornika. 
 

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 - § 37 i § 38, 
- ustalenia wskaźników zagospodarowania terenu - § 37 i § 38, 
- wprowadzenia wymogu 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 - § 16 pkt 5 ; 

- zachowania drożności przepływu istniejącego cieku w formie otwartego koryta z 
możliwością meandryzacji i naturalnej obudowy jego brzegów - § 39 ust. 2 pkt 3; 
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- obowiązku odprowadzania ścieków do publicznej kanalizacji sanitarnej - § 29 pkt 1. 
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, 
- wysokości zabudowy, 
- wskaźników zagospodarowania terenu, 
- określenia miejsca i powierzchni zabudowy. 

Powyższe ustalenia zostały uzupełnione przez wymogi zawarte w: 

� § 16 - „W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
kształtowania krajobrazu przy realizacji inwestycji ustala się obowiązek spełnienia 
wszystkich  zasad określonych w planie  oraz: (…) 

- „5) zagospodarowanie działek budowlanych w sposób zachowujący ich naturalne 
ukształtowanie z dopuszczeniem przekształceń terenu wyłącznie w celu posadowienia  
obiektów budowlanych,  zapewnienia   odpowiedniego do potrzeb zagospodarowania 
(dojść, dojazdów, placów) i nie oprowadzania wód opadowych na nieruchomości 
sąsiednie”, 

� § 6 ust. 2 „Nową zabudowę należy realizować zgodnie z linią zabudowy określoną na 
rysunku planu i innymi warunkami określonymi w ustaleniach planu (nie dotyczy 
nadbudowy budynków istniejących)”, 

� § 37 pkt 5, w którym ustalono parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 1P,U ÷ 14P,U: 

„1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% działki budowlanej; 
2) minimalny teren biologicznie czynny – 15% działki budowlanej; 
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – 0,8; 
4) wysokość budynków – do 25 m”; 

� § 38, w którym ustalono parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów: 1MN,U ÷ 18MN,U: 

1) maksymalną powierzchnię zabudowy 30% - 50% działki budowlanej w zależności 
od rodzaju zabudowy, 

2) minimalny teren biologicznie czynny 50% - 30% działki budowlanej w zależności od 
rodzaju zabudowy, 

3) maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy na działce budowlanej: 
a) 0,5 – w przypadku zabudowy wyłączni mieszkaniowej; 
b) 0,6 – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej na jednej działce; 
c) 0,7 – w przypadku zabudowy usługowej; 
 
5) wysokość zabudowy – do 11,0 m (max. 3 kondygnacje nadziemne); 

Zgodnie z ustaleniami w § 20: „Na obszarze objętym zmianą planu nie występują (za 
wyjątkiem obszarów, o których mowa w § 11 i § 12 oraz zabytku, o którym mowa w § 18) 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych, nie występują krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.” 
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Zasady ochrony obiektu zabytkowego, o którym wspomniano powyżej, i ochrony 
stanowisk archeologicznych została zostały ustalone w § 18 o treści: 
„§18.1. Na terenie oznaczonym symbolem 3MN,U (o którym mowa w §39) znajduje się, 

objęty ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych, zabytkowy Dom 
Asesorii Straży Granicznej, obecnie mieszkalny, wpisany do rejestru zabytków 
decyzją znak KL-WKZ-5340/36/84 z dnia 14.01.1984 r. (nr Rej. 597), oznaczony na 
rysunku zmiany planu. Prowadzenie robót budowlanych i innych prac przy zabytku, 
wymaga uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. 

 2. Na terenie zmiany planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, ani dobra 
kultury współczesnej. 

 3. Na terenach oznaczonych symbolami 6P,U (o którym mowa w §38) i 1R (o którym 
mowa w §40) znajdują się stanowiska archeologiczne niewpisane do rejestru 
zabytków, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku zmiany 
planu. W obrębie stanowiska archeologicznego, prowadzenie robót ziemnych 
wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych, o których zakresie i rodzaju 
decyduje wojewódzki konserwator zabytków.” 

Podsumowanie  
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany planu intensywność zabudowy na 
terenach przemysłowo-usługowych (P,U), wyrażona w maksymalnej powierzchni 
zabudowy, powierzchni terenu biologicznie-czynnego i wskaźniku intensywności 
zabudowy, będzie znacznie większa niż na sąsiadujących terenach zabudowy 
mieszkaniowej (MN,U). Jedynie wysokości budynków - 15 m na terenach P,U i 11 m na 
terenach MN,U są zbliżone. Wskaźniki przyjęte dla terenów P,U umożliwią ich bardzo 
intensywną zabudowę i eksploatację.  
Odnośnie wyznaczonego dla terenów P,U minimalnego terenu biologicznie czynnego, 
należy stwierdzi, że przyjęty wskaźnik  15% nie umożliwi stworzenia strefy zieleni 
oddzielającej zabudowę przemysłową od mieszkaniowej np. przy kwadratowej działce 
inwestycyjnej o powierzchni 10 000 m², powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosiła 
1500 m² i umożliwi utworzenie na obwodzie tej działki pasa zieleni o szerokości ok. 4 m - 
tzn. posadzenie jednego lub dwóch rzędów drzew. Natomiast w przypadku utworzenia 
pasa zieleni tylko wzdłuż  jednego boku działki – np. od strony terenu MN, przy tym 
samym wskaźniku 15%, można uzyskać 15 m pas zielni. Przykład ten wskazuje, że przy 
odpowiednich ustaleniach planistycznych kosztem niewielkiego zmniejszenia powierzchni 
terenów pod zabudowę można uzyskać pas terenu o większym znaczeniu izolacyjnym i 
biologicznie czynnym oraz o lokalizacji zapewniającej ciągłość terenów zielonych. 
 

3.1.5. Ochrona powietrza 

Jak omówiono w pkt 2.9.2 aktualnie głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest 
ruch pojazdów na drodze krajowej S8 i źródła emisji na terenie sąsiadującego 
Białegostoku. 

Ochrona powietrza jest realizowana za pomocą ustaleń: 

� § 13. „W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami 
wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do 
atmosfery w wielkościach przekraczających dopuszczalne normy określone 
w przepisach odrębnych.” 

� § 31, dotyczących zaopatrzenia w ciepło, w których: 

� ustala się -  „zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni miejskiej w Choroszczy (zlokalizowanej 
poza obszarem planu)” – pkt 1 lit a, 

�  preferuje się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł niskoemisyjnych, przez:  

„- uzyskiwanie energii z promieniowania słonecznego, gruntu, wody, 
- wykorzystanie energii elektrycznej, 
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- spalania gazów opałowych, olejów opałowych niskosiarkowych”. 
 
Jedynie w zakresie określonym przepisami odrębnymi, dotyczącymi gospodarki 
energetycznej i ochrony środowiska, dopuszczono: 
„a) korzystanie z innych publicznych systemów grzewczych niż określone w pkt 1 lit.a, 
b) stosowanie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, wytwarzanego 

w procesach spalania paliw stałych w zakresie określonym w przepisach 
odrębnych prawa energetycznego i dotyczących ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniem.”  

 
3.1.6. Ochrona klimatu akustycznego i ochrona przed  

promieniowaniem elektromagnetycznym 

Uwarunkowania i przyjęte sposoby ochrony przed hałasem zostały przedstawione 
w pkt 2.9.3. Wskazano w nim, że głównym źródłem emisji akustycznej jest droga krajowa 
S8. Zastosowane środki techniczne pozwoliły na ograniczenie hałasu na większości 
terenów przyległych do wartości dopuszczalnych. 

W ustaleniach projektu planu ochrona klimatu akustycznego jest realizowana za pomocą 
zapisów: 

§ 14 – „W zakresie ochrony przed hałasem, ustala się: 

1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, wg przepisów odrębnych: 

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym MN,U – jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

b) na pozostałych terenach obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach 
odrębnych względem rodzaju wprowadzanej funkcji terenu; 

2) stosowanie przegród o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz rozwiązań 
indywidualne tłumiących hałas technologiczny np. odpowiednio dobrane i właściwie 
zamontowane maszyny i urządzenia.” 

Podsumowanie 
Ze względu na przewidywany wzrost natężenia ruchu pojazdów aktualny pozostaje zapis  
w pkt 2.9.3. o potrzebie ograniczenia zabudowy mieszkaniowej na terenach najbardziej 
przyległych do drogi S8. 
 

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 ochrona obiektów zabytkowych i stanowisk 
archeologicznych  jest realizowana za pomocą ustaleń w Rozdziale 3 - Zasady ochrona 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
 

3.1.9. Ochrona dóbr materialnych 

W wyniku wprowadzenia ustaleń planu nastąpi poprawa warunków prowadzenia 
inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu i realizacji  infrastruktury technicznej. 
Uzbrojenie terenu wpłynie poprawę warunków zagospodarowania i podniesie wartość 
nieruchomości oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych 
do środowiska.  
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Jak opisano w poprzednich rozdziałach, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu 
przewiduje się ograniczenie zasobów środowiska naturalnego. Dotyczy to głównie 
przekształcenia powierzchni lasów i zadrzewień oraz terenów użytkowanych rolniczo na 
tereny zabudowy przemysłowej i usługowej a w mniejszym stopniu na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w zakresie objętym ustaleniami planu.  

Przewiduje się, że uchwalenie planu spowoduje wzrost wartości nieruchomości, w tym 
także terenów przewidzianych do wylesienia - ceny gruntów przewidywanych pod 
zabudowę są wyższe od cen gruntów leśnych.  
 

3.1.10. Wnioski 

Ustalenia projektu zmiany planu pozwalają na realizację na obszarach P,U zbyt 
szerokiego zakresu inwestycji, zatem mogą to być również inwestycje stwarzające 
potencjalne zagrożenie dla środowiska i  pogarszające warunki życia mieszkańców na 
sąsiadujących osiedlach.  

Przed uzyskiwaniem  pozwolenia na budowę zgodnie z prawem ochrony środowiska 
istnieje wymóg wykonania dodatkowych analiz, wykonania raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko oraz uzyskania decyzji administracyjnych określających 
dopuszczalną wielkość i zakres tych oddziaływań. Jednak podstawowe zasady i warunki 
określające dopuszczalność inwestycji zostały określone w planie zagospodarowania 
przestrzennego a nadanego w planie prawa lokalizacji inwestycji zagrażającej 
mieszańcom i środowisku cofnąć już nie będzie można. Dlatego oprócz potrzeby 
wprowadzenia zmian w projekcie planu polegających na wyznaczeniu stref  zieleni wokół 
terenów P,U, istnieje potrzeba ograniczenia listy dopuszczalnych inwestycji na tych 
terenach do obiektów, których realizacji władze samorządowe oczekują i pożądają i które 
w warunkach określonych w planie nie będą stwarzały zagrożenia dla sąsiadujących 
obszarów chronionych i mieszkańców sąsiadujących osiedli. 

Potrzeby i wymogi środowiska będą spełnione pod warunkiem uwzględnienia uwag 
zgłoszonych w niniejszym opracowaniu.  

 
3.2. Wpływ ustale ń planu na środowisko 

W przytoczonych powyżej ustaleniach projektu zmiany planu dążono do dostosowania 
nakazów i zakazów planistycznych do uwarunkowań przyrodniczych. W niniejszej 
prognozie przeanalizowano te uwarunkowania przyrodnicze, na które miały wpływ na 
ustalenia planistyczne. Są to ustalenia dotyczące:   
- systemów ekologicznych i środowiskowe, a w szczególności na  obszarach chronionych, 
- różnorodności biologicznej,  
- szaty roślinnej, 
- fauny, 
- ukształtowania terenu i krajobrazu, 
- wód powierzchniowych i podziemnych, 
- powietrza, 
- warunków przebywania ludzi i dóbr materialnych, 
- gruntu, powierzchnia ziemi i gleb. 
 
W poniższych rozdziałach przeanalizowano jakie zapisy w ustaleniach planu będą mogły 
stanowić zagrożenie dla funkcjonowania środowiska, które będą powodowały łagodzenie 
niekorzystnych oddziaływań, a które działania spowodują poprawę stanu środowiska.  
 

3.2.1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”  

W ustaleniach Tabela 6 odniesiono się do zakazów sformułowanych w Rozporządzenie 
Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Dolina Narwi" [lit. 56] w odniesieniu do terenu 1R projektu planu. 
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Tabela 6 Sposób realizacji w ustaleniach projektu zakazów i w zakresie form ochrony na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi”.  
 

Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania Ocena 

skutków  
Wprowadzone sposoby ograniczenia 

negatywnego oddziaływania 
 
Fauna 

 
� w zakresie zakazu: 

zabijania dziko 
występujących zwie- 
rząd, niszczenia ich 
nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, 
złożonej ikry, z 
wyjątkiem amator- 
skiego połowu ryb 
oraz wykonywania 
czynności związanych 
z racjonalną gospo- 
darką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką; 
 

 
Spełnion
e warunki 
ochrony 

 
W ustaleniach obowiązującego planu 
odwołano się bezpośrednio (§ 11) do 
przepisów odrębnych wprowadzonych na 
podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody, dotyczących ochrony  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi”.  
 
Ponieważ ochrona ww. obszaru dotyczy 
jedynie części terenu 1R o pow. ok. 
1,64 ha przeznaczonego do użytkowania 
rolniczego i ubogiego pod względem 
zasobów i różnorodności fauny i flory, to  w 
ustaleniach planu  dostosowano zakres 
ustaleń do rzeczywistych potrzeb ochrony 
przed negatywnym oddziaływaniem. 
 
Odnośnie ochrony lokalnych wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych w §16 
ustalono: 
„1) utrzymanie naturalnej roślinności do 
czasu rozpoczęcia inwestycji”, 
2) zachowanie istniejących zadrzewień   
lasów niekolidujących z przyszłym 
zagospodarowaniem i wkomponowanie ich 
w zagospodarowanie działki budowlanej 
jako zieleni, kształtując je wielopiętrowo o 
wysokim stopniu bioróżnorodności; 
4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
zmiany planu, 
5) zagospodarowanie działek budowlanych 
w sposób zachowujący ich naturalne 
ukształtowanie z dopuszczeniem 
przekształceń terenu wyłącznie w celu 
posadowienia obiektów budowlanych, 
zapewnienia odpowiedniego do potrzeb 
zagospodarowania (dojść, dojazdów, 
placów) i nie odprowadzania wód 
opadowych na nieruchomości sąsiednie.” 

 
Różnorodność 
biologiczna 
siedlisk 
przyrodniczych 

 
� w zakresie zakazu: 

likwidowania i niszcze 
nia zadrzewień śród- 
polnych, przy- 
drożnych i nadwod- 
nych, jeżeli nie 
wynikają one z 
potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i 
zapewnienia bezpie- 
czeństwa ruchu 
drogowego lub 
wodnego lub budowy, 
odbudowy,utrzymania, 

 
Spełnion
e warunki 
ochrony 

 
Obowiązują ustalenia ogólne omówione w 
pkt dot. „Fauny”. 
 
W zakresie kształtowania zieleni w § 17 
ustalono:  
1) wprowadzenie zieleni wysokiej w 
proporcji co najmniej 1 drzewo na 10 
miejsc postojowych w obrębie parkingu 
realizowanego w poziomie terenu lub po 
jego obrysie; nie dotyczy parkingów w 
drogach publicznych i wewnętrznych oraz 
parkingów podziemnych; 

2) nasadzenie w pasach drogowych ulic 
drzew i krzewów o gatunkach 
odpowiednich do nasadzeń przyulicznych 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania Ocena 

skutków  
Wprowadzone sposoby ograniczenia 

negatywnego oddziaływania 
remontów lub napra- 
wy urządzeń wod- 
nych; 

pod względem estetyki i odporności – w 
miejscach wolnych od infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
pieszych. 

w § 39 – „Tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1R, (…) to istniejące 
użytki rolne  przeznaczone do zachowania 
i dalszego rolniczego użytkowania.” z nast. 
warunkami użytkowania terenu: 
„1) należy utrzymać dotychczasowy 
sposób użytkowania gruntów, głównie jako 
łąk i pastwisk oraz naturalny otwarty 
charakter przestrzeni i krajobrazu; 
 2) istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia  
należy pozostawić jako zieleń naturalną ; 
3) istniejące cieki i  rowy odwadniające 
należy zachować  w stanie otwartym, 
zapewnić drożność przepływu wody oraz 
renaturalizację linii brzegowej”. 
4) wprowadzono zakazy: 
„a) zabudowy kubaturowej; 
b) podnoszenia rzędnej terenu; 
c) wymiany gruntów; 
d) realizacji ogrodzeń (…); 
e) prowadzenia intensywnych upraw 
rolniczych”. 
Poza ww. zapisami nie wprowadzono 
dodatkowych ustaleń dotyczących 
różnorodność biologiczna siedlisk 
przyrodniczych uznając obowiązujące 
zapisy w przepisach odrębnych jako 
wystarczające do realizacji zadań 
ochronnych na obszarze planu.  

 
Ukształtowani
e powierzchni 
terenu i 
ochrona gleby 

 
w zakresie zakazu:  
� wydobywania do 

celów gospodarczych 
skał, w tym torfu, oraz 
skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a 
także minerałów i 
bursztynu; 

� wykonywania prac 
ziemnych trwale 
zniekształcających 
rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac zwią- 
zanych z zabezpie- 
czeniem przeciw- 
sztormowym, 
przeciwpowodziowym 

 
Spełnio-
ne 
warunki 
ochrony 

 
Obowiązują ustalenia ogólne omówione 
w pkt dot. różnorodności biologicznej 
i fauny. 
W zakresie ukształtowania powierzchni 
terenu i ochrony gleby wprowadzono 
ustalenia w § 39: 
„1) należy utrzymać dotychczasowy 
sposób użytkowania gruntów, głównie jako 
łąk i pastwisk oraz naturalny otwarty 
charakter przestrzeni i krajobrazu; 
4) wprowadzono zakazy: 
 „a) zabudowy kubaturowej; 
b) podnoszenia rzędnej terenu; 
c) wymiany gruntów; 
d) realizacji ogrodzeń (…); 
e) prowadzenia intensywnych upraw 
rolniczych”. 
Poza w.w. nie wprowadzono dodatkowych 
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Elementy 
środowiska Sposób oddziaływania Ocena 

skutków  
Wprowadzone sposoby ograniczenia 

negatywnego oddziaływania 
lub przeciwosu- 
wiskowym lub utrzy- 
maniem, budową, 
odbudową, naprawą 
lub remontem 
urządzeń wodnych; 

ustaleń dotyczących różnorodność 
biologiczna siedlisk przyrodniczych uznając 
obowiązujące zapisy w przepisach 
odrębnych jako wystarczające do realizacji 
za-dań ochronnych na obszarze planu. 

 
Układ 
hydrologiczny i 
jakość wód 

 
w zakresie zakazu:  
� dokonywania zmian 

stosunków wodnych, 
jeżeli służą innym 
celom niż ochrona 
przyrody lub 
zrównoważone 
wykorzystanie 
użytków rolnych i 
leśnych oraz racjo- 
nalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

� likwidowania natural- 
nych zbiorników 
wodnych, starorzeczy 
i obszarów wodno-
błotnych; 

� lokalizowania 
obiektów budowla- 
nych w pasie 
szerokości 100 m od 
linii brzegów rzek, 
jezior i innych 
zbiorników wodnych, z 
wyjątkiem urządzeń 
wodnych oraz 
obiektów służących 
prowadzeniu racjonal- 
nej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej. 

 
Spełnion
e warunki 
ochrony 

 
Obowiązują ustalenia ogólne omówione w 
pkt dot. różnorodności biologicznej i fauny.  
 
Odnośnie ochrony układu hydrologicznego 
i jakości wód  należy stwierdzić, że 
w wyniku wprowadzenia ustaleń planu nie 
przewiduje się zmiany stosunków 
wodnych, a na  terenie obszaru 
chronionego krajobrazu nie występują 
naturalne zbiorniki wodne. 
Odnośnie lokalizowania obiektów 
budowalnych – w § 39 ust. 2 pkt 4 
wprowadzono zakaz lokalizacji budynków. 
 
 

 
3.2.2. Obszar Natura 2000 

W Tabela 7 przeanalizowano jakie zapisy w ustaleniach planu będą mogły stanowić 
zagrożenie dla elementów środowiska będących przedmiotem ochrony na obszarach 
Natura 2000, które będą powodowały łagodzenie niekorzystnych oddziaływań, a które 
działania spowodują poprawę stanu środowiska. Przeanalizowano oddziaływania na 
środowisko: 
D –  długoterminowe, Śr – średnioterminowe, K – krótkoterminowe, Ch – chwilowe, S – 
stałe, B – bezpośrednie, P – pośrednie. 
Zestawienie zawarte w Tabeli 7 i 8 odnosi się do terenów 2R, 3R, 1P,U, 3MN,U, i części 
terenu KD-S oraz do  terenów 5MN,U, 3PU 4PU, 5PU położonych przy granicy obszaru 
Natura 2000, poza obszarem chronionym. 
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Tabela 7  Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na elementy środowiska będące 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLB 200001 Bagienna Dolina 
Narwi 

 
L
p 

Elementy 
środowiska 

będące 
przedmiote
m ochrony -

siedliska, 
i gatunki 

Cele działań ochronnych - 

warunki utrzymania lub 

odtworzenia właściwego 

stanu ochrony 

Zagrożenia 

istniejące 

Ocena skutków i sposób oddziaływania 
wybranych kierunków działań 

Wprowadzone sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

oddziaływania zmian w 
ustaleniach planu 

Zagrożenia 
przewidywane w wyniku 
wprowadzenia zmian w 

ustaleniach planu 
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Zestawienie 
elementów 
będących 
przedmiotem  
ochrony 
(gatunki 
zwierząt i ich 
siedlisk) 
zawiera 
Standardowy 
Formularz 
Danych 
Natura 2000 
dla w/w 
obszaru 

 

Cele działań ochronnych 

zestawiono na podstawie 

Planu Ochrony Obszaru 

Natura 2000 Bagienna Dolina 

Narwi PLB200001 [lit. 57] 

 

− utrzymanie gatunków, 

− zachowanie obecnej 

struktury i funkcji 

siedliska gatunków, 

− powstrzymanie spadku 

liczebności gatunków, Itd. 

 

 

 
Zestawienie zagrożeń w 

odniesieniu do terenu 1PU: 

 

− zasypywanie terenu 

melioracje osuszanie, 

− wyeliminowanie upraw 

rolniczych. 

 

 

 
 

    
Ewentualne 
oddziaływania 
mogą mieć 
charakter 
pośredni 
wynikający ze 
ogólnego 
zwiększenia 
stopnia 
urbanizacji 
terenu gminy. 
Natomiast w 
przypadku 
realizacji i 
eksploatacji 
przedsięwzięć 
mogących 
potencjalnie 
znacząco 
oddziaływać na 
środowisko  nie 
można wykluczyć 
możliwości 
oddziaływań na 
przedmiot i cele 
ochrony  na 
obszarze Natura 
2000  

W ustaleniach planu 
wprowadzono ustalenia: 
§37 ust. 4 :„Na terenach, o 
których mowa w ust. 1, 
wyklucza się przedsięwzięcia 
zaliczane do mogących 
zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska, a dla 
terenu 1P,U należy 
dodatkowo uwzględnić 
ustalenia §11.” 
§11 ust.2 :„  2. 

Przedsięwzięcia planowane 
w obszarze zmiany planu, 
które mogą oddziaływać  
na środowisko, wymagają 
przeprowadzenia 
postępowania w sprawie 
oddziaływania na środowisko 
na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach 
szczególnych oraz 
zastosowania rozwiązań 
niwelujących ewentualne 
negatywne oddziaływanie na 

Ze względu na szeroki zakres 
możliwych inwestycji w 
wyniku  realizacji  i 
eksploatacji przedsięwzięć 
zaliczanych do mogących 
potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 
na terenach 1P,U i  w 
mniejszym stopniu na 
pozostające poza granicami 
NATURA 2000 terenach   
3P,U,  4P,U,  5P,U należy 
stwierdzić, że potencjalne 
zagrożenia są trudne do 
zdefiniowania i 
usystematyzowania. 
Zagrożenia te mogą wynikać 
z emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, gleby i wód 
gruntowych oraz z emisji  
hałasu poza granice 
wymienionych terenów na 
obszary chronione. 
Wyeliminowanie 
potencjalnych zagrożeń 
będzie następowało na 
podstawie przepisów 
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środowisko, a zwłaszcza na 
obszary chronione, 
przedmiot ich ochrony i 
integralność tych obszarów. 

odrębnych (zgodnie z 
ustaleniami §11 ust.2). 

1 

 

3150 – 
Starorzecza 
i naturalne 
Eutroficzne 
zbiorniki 
wodne 

Utrzymanie sprzyjających 

stosunków wodnych, z 

intensywnym wezbraniem w 

okresie wiosennym III – 

połowa VI; przeciwdziałanie 

sukcesji, powodującej 

zarastanie 

siedliska; zachowanie 

ekstensywnego sposobu 

użytkowania rolnego; 

W trakcie prac nad PO nie 

stwierdzono występowania 

siedliska na terenach 2R, 3R, 

1P,U, 3MN,U i części terenu 

KD-S znajdujących się w 

granicach obszary Natura 

2000 

BO BO BO BO Przewidywany 
brak 
oddziaływania 
wynika z 
lokalizacji 
terenów  w 
znacznej 
odległości od 
siedlisk i 
gatunków 
będących 
przedmiotem 
ochrony 

2 

 

3270 –  
Zalewane 
muliste 
brzegi rzek z 
roślinnością 

Utrzymanie użytkowania 

brzegów rzeki związanego z 

rolnictwem, przynajmniej na 

0,1% obszaru; 

utrzymanie dynamiki stanu 

wód, zwłaszcza niskich 

stanów w miesiącach VIII–IX 

W trakcie prac nad PO nie 

stwierdzono występowania 

siedliska na 2R, 3R, 1P,U, 

3MN,U i części terenu KD-S 

znajdujących się w granicach 

obszary Natura 2000 

BO BO BO BO  

3 

 

7140 –  
Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
 

Utrzymanie właściwych 

warunków wodnych; 

przeciwdziałanie sukcesji 

wtórnej, usuwanie drzew i 

krzewów; 

W trakcie prac nad PO nie 

stwierdzono występowania 

siedliska na terenach 2R, 3R, 

1P,U, 3MN,U i części terenu 

KD-S znajdujących się w 

granicach obszary Natura 

2000 

BO BO BO BO  

4 

 

9170 –  
Grąd 
środkowo- 
europejski 
i subkontyne
ntalny 

Zaniechanie pozyskiwania 

rębnego oraz cięć 

pielęgnacyjnych w 

drzewostanie, pozostawianie 

zamierających i martwych 

drzew, wykaszanie ręczne 

obrzeży i luk w drzewostanie 

w miejscach 

intensywnego rozwoju orlicy 

pospolitej i trzcinnika 

piaskowego. 

W trakcie prac nad PO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska.  

BO BO BO BO  

5 

 

91D0 –  
Bory i lasy 
bagienne 
i brzozowo- 

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 

 W trakcie prac nad PO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska.  

BO BO BO BO  

6 

 

Gatunki 
ssaków: 
a) 1337 - 
bóbr 
europejski, 

Utrzymanie ochrony biernej 

gatunku 

W trakcie prac nad PO nie 

potwierdzono występowania 

siedliska.  

BO BO 

 

BO 

 

BO 

 

 

b) 1355 
wydra 

7 

 

Gatunki ryb: 
a) 1149 Koza 
pospolita  
b) 1134 
Różanka  
c) 1145 
Piskorz  
d) 1130 Boleń  
e) 1098 
Minóg 
ukraiński  

Brak danych  BO BO BO BO  
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8 

 

Gatunki 
płazów: 
a) 1166 
traszka 
grzebieniasta 

Utrzymanie we właściwym 

stanie miejsc rozrodu 

i ich otoczenia oraz 

odtwarzanie, tworzenie i 

zachowanie miejsc 

zimowania osobników. 

 DP/ 

BO 

D/P

/-* 

D/P

/+ 

K/P

/-** 

D/P

/+ 

*-w przypadku 

nieszczelności 

** - w okresie 

budowy 

W ustaleniach mpzp 
wprowadzono – jak w pkt 1 

Zagrożenia przewidywane w 
wyniku wprowadzenia 
ustaleń planu: – jak w pkt 1 

b) 1188 
kumak 
nizinny 

Utrzymanie we właściwym 

stanie miejsc rozrodu 

i ich otoczenia oraz 

odtwarzanie, tworzenie i 

zachowanie miejsc 

zimowania osobników. 

  DP/ 

BO 

D/P

/-* 

D/P

/+ 

K/P

/-** 

D/P

/+ 

*-w przypadku 

nieszczelności 

** - w okresie 

budowy 

W ustaleniach mpzp 
wprowadzono – jak w pkt 1 

Zagrożenia przewidywane w 
wyniku wprowadzenia 
ustaleń planu: – jak w pkt 1 

9 

 

Gatunki 
bezkręgowcó
w: a) 1071 
strzępotek 
edypus 

  DP/ 

BO 

BO BO BO  

b) 1060 
czerwończyk
nieparek 

W ustaleniach mpzp 
wprowadzono – jak w pkt 1 

Zagrożenia przewidywane w 
wyniku wprowadzenia 
ustaleń planu: – jak w pkt 1 

1  Typy oddziaływań na środowisko: 
D –  długoterminowe, Ś – średnioterminowe, K – krótkoterminowe, Ch - chwilowe, S – stałe,  
B – bezpośrednie, P – pośrednie, 
„+” - pozytywne, „-”  - negatywne, BO – brak oddziaływania 
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Tabela 8  Warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000: PLB 200001 Bagienna 
Dolina Narwi oraz ogólnej spójności sieci obszarów Natura 2000  
 

Lp 

Elementy środowiska 
będące przedmiotem ochrony 

 

Sposób oddziaływania wybranych kierunków działań  
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 Warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000: PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi oraz ogólnej spójności 
sieci obszarów Natura 2000: 

 
- integralność i spójność obszarów N2000 

  

1 1) dążenie do utrzymania we właściwym stanie ochrony siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków ważnych dla zapewnienia 

integralności i spójności całego obszaru Natura 2000 i sieci 

obszarów Natura 2000; 

D/P/- D/P/- D/P/+ D/P

/+ 

D/P

/+ 

 

2 2) ochrona zasobów wód w dolinie Narwi i utrzymanie naturalnej 

dynamiki wód gruntowych; 

*-w przypadku emisji zanieczyszczeń do wód 

D/P/-

* 

D/P/- 

* 

D/P/-

* 

D/P

/+ 

D/P

/+ 

 

3 3) konieczność uwzględnienia uwarunkowań przestrzennych i 

warunków zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów 

ochrony w dokumentach planistycznych; 

BO D/P/- D/P/+ D/P

/+ 

D/P

/+ 

 

4 4) popularyzowanie wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz 

gatunkach będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 i 

kluczowych dla nich siedliskach; 

BO BO BO BO BO  

5 5) utrzymanie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację 

gatunków między obszarami Natura 2000. 
BO BO BO BO BO  

 Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na elementy środowiska będące przedmiotem ochrony na obszarze 
Narwiańskiego Parku Narodowego.  

 - siedliska, gatunki oraz integralność i spójność obszarów 
N2000 

 

 Ze względu na pokrywanie się granic Narwiańskiego Parku 

Narodowego oraz granic obszaru Narwiańskie Bagna PLH200002 

na terenie gminy Choroszcz i wskutek proponowanych ustaleń w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie 

przewidujących prowadzenia na omawianym terenie działalności 

inwestycyjnej i lokalizacji sieci i urządzeń nie związanych z funkcją 

NPN, nie przewiduje się również na przedmiotowym terenie 

oddziaływań wynikających z ustaleń zmiany planu na siedliska, 

gatunki oraz integralność i spójność obszarów NPN i N2000. 

BO BO BO BO BO Przewidyw
any brak 
oddziaływa
nia wynika 
z lokalizacji 
terenów  w 
znacznej 
odległości 
od siedlisk i 
gatunków 
będących 
przedmiote
m ochrony 

 
1  Typy oddziaływań na środowisko: 

D –  długoterminowe, Ś – średnioterminowe, K – krótkoterminowe, Ch - chwilowe, S – stałe,  
B – bezpośrednie, P – pośrednie, 
„+” - pozytywne, „-”  - negatywne, BO – brak oddziaływania 
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Analiza proponowanych ustale ń planu:  
I Kwalifikacja celu zmiany mpzp 
Sporządzany projekt zmiany planu nie jest bezpośrednio powiązany z ochroną obszarów 
Natura 2000 zlokalizowanych na terenie gminy ani niezbędny do zarządzania tym 
obszarem.  
 
II Zgodno ść planowanego dokumentu z ustaleniami planów ochrony   
lub planów zada ń ochronnych 
Przeprowadzona w Tabela 7 analiza propozycji zapisów planistycznych pozwala na 
stwierdzenie, że w zakresie potencjalnego oddziaływania na elementy środowiska będące 
przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 w granicach objętych projektem planu, 
proponowane ustalenia są w podstawowej treści zgodne z obowiązującymi planami 
ochrony lub planami zadań ochronnych: 

1) Projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego (w zakresie obejmującym 
obszar Natura 2000 „Narwiańskie Bagna” PLH200002 i „Bagienna Dolina Narwi” 
PLB200001), 

2) Projektem Planu Ochrony Obszaru NATURA 2000 Bagienna Dolina Narwi 
PLB200001, który jest w trakcie procedury opiniowania, 

3) Standardowym Formularzem Danych Bagienna Dolina Narwi PLB200001. 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w Tabela 7 budzące wątpliwości są ustalenia projektu 
planu umożliwiające: 
� potencjalne oddziaływania obiektów przemysłowo-usługowych na terenie 1P,U (oraz 

3P,U, 4P,U, 5P,U znajdujących się poza granicą obszaru Natura 2000) na elementy 
środowiska będące przedmiotem ochrony zlokalizowane poza obszarem zmiany planu 
- ze względu na brak uszczegółowienia potencjalnego zakresu produkcji i usług 
dopuszczonych na terenach P,U, 

� ograniczenie powierzchni terenów biologicznie czynnych w granicach obszaru Natura 
2000 poprzez dopuszczenie zmiany zagospodarowania terenu 1P,U z rolniczego na 
przemysłowo-usługowy. 

 
III Ocena oddziaływania planowanych kierunków i for m zagospodarowania 
przestrzennego na cele ochrony, siedliska, gatunki i integralno ść oraz spójno ść 
obszarów Natura 2000 
W opracowaniu przy sporządzaniu prognozy wykorzystano opracowania wymienione 
w pkt II i wykorzystano analizy zastosowane przy sporządzaniu projektów planów ochrony 
obszarów Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” PLB200001”.  
Przez oddziaływania określone w kolumnie „ocena skutków …”  , w świetle art. 3 pkt 17 
u.o.o.ś. [lit. 2] rozumie się w szczególności oddziaływania na cele ochrony obszaru 
N2000, mogące: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar N2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
N2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru N2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 

W analizie wykonanej w Tabela 8 stwierdzono możliwość wystąpienia długoterminowych 
działań pośrednich mogące stanowić zagrożenie dla: 
� ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zlokalizowanych poza granicami 

projektu planu ze względu na możliwości oddziaływania przedsięwzięć zaliczanych do 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  na terenie 1P,U. 

� zasobów wód w dolinie Narwi w przypadku realizacji inwestycji mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku braku infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę walorów środowiska na obszarach chronionych. 

Wymienione zagrożenia wskazują na konieczność lepszego uwzględnienia uwarunkowań 
przestrzennych i warunków zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

87 

 

w dokumentach planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
oddziaływania na obszary ochronne zlokalizowane poza granicami projektu planu. 

 
IV Analiza mo żliwych do realizacji alternatyw działa ń. Wnioski w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko i proponowanych działa ń w odniesieniu do obszarów 
N2000 oraz pozostałych komponentów i cech środowiska, b ędących przedmiotem 
oceny strategicznej. 
 
Analiza przedstawionych dokumentów oraz przedstawione w nich wnioski wskazują, że w 
ustaleniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 
dotyczącym zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, oraz niezbędnych działań dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,  gatunków 
roślin i zwierząt dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Bagienna Dolina 
Narwi PLB200001, stwierdzono zapisy, których realizacja może potencjalnie pogorszyć 
stan tych siedlisk przyrodniczych - 
37 ust. 4  – „Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się przedsięwzięcia 
zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska, a dla terenu 1P,U należy dodatkowo uwzględnić 
ustalenia § 11”. 
 
Podsumowanie - analiza mo żliwych do realizacji alternatyw działa ń 
Proponuję: 

− ograniczenie listy dopuszczalnych inwestycji na tych terenie 1P,U do 
przedsięwzięć nie stwarzających potencjalnego zagrożenia siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000, 

− ograniczenie listy dopuszczalnych inwestycji na tych terenach 3P,U, 4P,U, 5P,U  
do przedsięwzięć nie stwarzających (poprzez długoterminowe pośrednie 
oddziaływanie) zagrożeń dla środowiska na terenach objętych ochroną, 

 
3.2.3. GZWP nr 218 

Proponowane ustalenia planu mające wpływ na warunki ochrony obszaru Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 zostały sformułowane i omówione w pkt 3.1.2.1. 
 
Wprowadzone ustalenia zapobiegają odprowadzaniu ścieków do gruntu lub wód 
podziemnych oraz rolniczego wykorzystania ścieków  ze względu na wprowadzony 
obowiązek odprowadzania do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza 
obszarem GZWP nr 218. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany planu są zgodne 
z ustaleniami Studium. 
 

3.2.4. Wpływ ustale ń planu na elementy środowiska nie obj ęte 
szczególnymi formami ochrony 

W przedmiotowym planie w pkt 3.2.1. ÷ 3.2.3. omówiono ustalenia służące czynnej 
ochronie ekosystemów Otuliny NPN, obszarów Natura 2000 i GZWP nr 218. Natomiast 
poniżej omówiono ustalenia projektu zmiany planu i wynikające z tych ustaleń potencjale 
oddziaływania na obszary i obiekty nie objęte wyżej omówionymi formami ochrony, w 
zakresie: 

- różnorodno ści biologicznej, systemów ekologicznych i środowiska przez 
dopuszczenie inwestycji na obszarach rolniczych o wtórnej sukcesji;  

Celem zmiany planu jest stworzenie warunków prawnych do realizacji zabudowy 
produkcyjnej, usługowej i mieszkaniowej. 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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- szaty ro ślinnej  - analizowany obszar był na przeważającej powierzchni terenem upraw 
rolniczych, łąk, lasów i zadrzewień. W wyniku realizacji ustaleń planu usunięty zostanie 
las o powierzchni 9,4 ha oraz przekształcone zostaną tereny zielone zadrzewień i łąk. 
O ile tereny zadrzewień i łąk, często powstałe w wyniku wtórnej sukcesji roślinności 
subnaturalnej, mają niewielką wartości przyrodniczą to usunięcie zwartego obszaru 
leśnego znacznie zuboży ekosystem na rozpatrywanym obszarze.  

- warunków i obszaru przebywania fauny – ustalenia planu wprowadzają najistotniejszą 
zmianę dla fauny tego terenu - ograniczenie powierzchni z której dotychczas korzystała;  

Ograniczenie powierzchni przebywania drobnej fauny lasów i zadrzewień, oraz łąk i pól 
uprawnych zmniejszy populację zwierząt z nimi związanych – gryzoni, zajęcy, kuropatw, a 
także owadów, pajęczaków i bezkręgowców. Natomiast migracja dużych zwierząt 
zostanie ograniczona przez stworzenie barier w postaci gęstej lub zwartej zabudowy, 
ogrodzeń i dróg. Uniemożliwiać one będą dotychczasowe swobodne poruszanie się 
zwierząt w obrębie analizowanego terenu a także migracji na tereny sąsiednie.  

- ukształtowania powierzchni terenu i krajobrazu - w wyniku realizacji ustaleń planu na 
terenach przewidzianych pod zabudowę (P,U, MN) i pod budowę dróg mogą wystąpić 
zmiany ukształtowania terenu spowodowane robotami ziemnymi; 

- wód powierzchniowych i podziemnych  – 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 ustaleń planu 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 środowiska. 

- powietrza  - ze względu na wprowadzone ustalenia w projekcie planu i lokalny zasięg 
wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń ze spalania paliw, skutki projektowanych 
zmian planistycznych najczęściej można określić jako ujemne, pośrednie 
i długoterminowe;  

- klimatu lokalnego - ustalenia planu nie spowodują zmian klimatycznych na 
analizowanym obszarze; 

- obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych  – w ustaleniach planu w 
rozdziale 3 „Zasady ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej” wprowadzono zapisy zapewniające ochronę 
obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych; 

- warunków przebywania ludzi – ustalenia planu zapewnią wprowadzenie 
uporządkowanych form zagospodarowania terenu – dróg dojazdowych i infrastruktury 
technicznej, a równocześnie stwarzają zagrożenie oddziaływania, dopuszczonych do 
lokalizacji na terenach P,U, obiektów i przedsięwzięć zaliczanych do mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej; 

- dóbr materialnych - w wyniku wprowadzenia ustaleń planu nastąpi poprawa warunków 
do prowadzenia inwestycji w zakresie zasad zagospodarowania terenu i uporządkowania 
zabudowy. Wprowadzenie spójnego systemu zagospodarowania przestrzennego 
umożliwi realizację obiektów infrastruktury w wytyczonych pasach drogowych i terenach 
przewidzianych pod jej lokalizację. Uzbrojenie terenu wpłynie znacząco na poprawę 
warunków zamieszkania i podniesie wartość nieruchomości oraz przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; 

- pozostałe elementy środowiska  – wpływ ustaleń planu na pozostałe elementy 
środowiska został omówiony w poprzednich rozdziałach dotyczących obszarów objętych 
ochroną. W przypadku terenów i elementów środowiska nie objętych szczególnymi 
formami ochrony, skutki ustaleń planistycznych będą mniej znaczące, ponieważ poza 
obszarami chronionymi znacznie mniej jest obszarów i elementów o dużej wartości 
środowiskowej.  
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Podsumowanie 
Znaczącym skutkiem zapisów planistycznych jest przeznaczenie pod lokalizację 
przemysłu i usług zwartego obszaru leśnego o pow. 6.8.ha położonego na terenie 6P,U. 
Las, który został omówiony w poprzednich rozdziałach, ze względu na połączenie 
z węzłem ekologicznym kompleksu lasów w rejonie wsi Dzikie (patrz Ekofizjografia 
Podstawowa Gminy Choroszcz [lit. 35]), sąsiedztwo z terenami miejskimi Choroszczy i 
położenie w odległości 5.5 km od granicy Białegostoku, stanowi obszar mający znaczenie 
jako węzeł środowiskowy i jako las ochronny. Pomimo powyższych zastrzeżeń omawiane 
ustalenia zawarte w projekcie zmiany planu są zgodne z przepisami prawa ochrony 
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. Tereny  zalewowe i narażone na 
podtopienia zostały określone na rysunku 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 16]. 
 

3.5.1. Tereny prawnie chronione 

Tereny prawnie chronione (Otuliny NPN, NATURA 2000)   
Głównym celem utworzenia wymienionych w tytule obszarów była ochrona ekosystemów 
podmokłych i wodnych doliny Narwi. Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim 
unikatowy system doliny rzeki Narwi z bogatymi zespołami roślinnymi i faunistycznymi. 
Niemal całą dolinę wypełnia ekosystem bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt 
rzecznych, z rozlewiskami, siedliskami bagiennych i lądowymi.  
Odporność systemu na zagrożenia mogące być konsekwencją ustaleń projektu planu 
należy ocenić jako wysoką. Zestawienie wykonane w Tabela 7 wskazuje, że siedliska 
i gatunki będące przedmiotem ochrony nie występują na terenie objętym ustaleniami 
planu a na odziaływanie mogą być jedynie narażone elementy środowiska znajdujące się 
w większej odległości od źródeł emisji, a przez to o większej odporności na degradację 
i mające większą zdolność regeneracji. 
Podsumowanie 
Przewiduje się, że pomimo ustaleń planu przewidujących możliwość lokalizacji przy 
granicy Otuliny NPN i Obszaru NATURA 2000 przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, przy uwzględnieniu zgłoszonych uwag, zapisy 
zawarte w projekcie planu nie wpłyną trwale na pogorszenie warunków funkcjonowania 
ani degradacji środowiska na terenach NPN i Natura 2000.  
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3.5.2. Tereny o ograniczonym zakresie ochrony (GZWP  nr 218,  
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi")  

Czynna ochrona ekosystemów Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi", 
realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i  polityki urbanistycznej, polega na 
zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinie 
rzeki. Odporność poszczególnych elementów środowiska na degradację została 
przedstawiona poniżej.  

1) Ochrona GZWP nr 218 – została ustanowiona dla potrzeb ochrony zasobów wód 
podziemnych i  szczegółowo opisana w poprzednich rozdziałach. Zagrożenie dla 
stanu wód podziemnych i ujęć obecnie stanowią: 
� nie rozwiązana gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami na terenach 

zabudowanych, 

� emisja substancji niebezpiecznych używane przez zakłady produkcyjne i 
magazyny, oraz zakłady prowadzące dystrybucję paliw do powietrza, gruntu i wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Stopień odporności zasobów wód podziemnych nie jest jednakowy i wymaga odrębnego  
uwzględnienia poszczególnych warstwy wodonośnych: 

� Odporność wód poło żonych gł ębiej (wód kredowych ), o dużych zasobach, 
zabezpieczonych warstwami nieprzepuszczalnymi, o bardzo małym stopniu 
cyrkulacji z warstwami powierzchniowymi, należy określić jako wysoki. Natomiast 
zdolność regeneracji i odnawialność wód w podziemnych warstwach w przypadku 
potencjalnego ich zanieczyszczenia jest bardzo mała.  

� Odporność na degradację zasobów wód podziemnych czwartorz ędowych 
poło żonych w dolinach rzecznych , które mają bezpośredni kontakt ze 
skażonymi wodami powierzchniowymi należy określić jako średnią. Wody 
powierzchniowe i górnych warstw wodonośnych ze względu na cyrkulacje łatwo 
ulegają regeneracji. 

� Najbardziej podatne na zanieczyszczenie narażone są wody górnych warstw 
wodono śnych w dolinach rzek i zagłębieniach bezodpływowych. Brak warstwy 
izolacyjnej i dopływ zanieczyszczeń a także wahania poziomu wody sprzyjają ich 
degradacji. Równocześnie stan rzek świadczy o ich małej zdolności do 
samooczyszczania przy równoczesnej, dużej ilości zanieczyszczeń 
odprowadzanych z pól i terenów zabudowanych. 

2) Odporność na degradację pozostałych zasobów środowiskowych a zwłaszcza 
biocenoz lasów, łąk i pól jest większa niż biocenoz środowiska wodnego. Elementy 
środowiska związane z ciekami wodnymi są najbardziej podatne na zmiany 
i podlegające degradacji. Najbardziej odporne na zmiany są siedliska leśne. Znaczną 
odpornością charakteryzują się również zbiorowiska łąkowe.  

3) Najbardziej podatne na zmiany i podlegające degradacji są biocenozy związane 
z ciekami wodnymi. Doliny rzeczne i tereny zagłębień bezodpływowych ze względu na 
dostatek wód, ale jednocześnie ich zmienność ilościową i jakościową – stanowią 
obszary o małej odporności. 

Każdy z opisanych ekosystemów środowiska posiada zdolność regeneracji, lecz czas 
tego procesu jest zróżnicowany. Najszybciej odnawia się środowisko wodne, a najdłużej 
proces ten zachodzi w lasach. 

Podsumowanie 
Proponowane ustalenia powinny umożliwić zachowanie odnawialności analizowanego 
środowiska i zapewnić trwałość procesów przyrodniczych na obszarze objętym projektem 
planu  zagospodarowania przestrzennego proces ten będzie możliwy na zachowanych 
terenach biologicznie czynnych – leśnym (ZL) i rolnym (R), natomiast przeznaczenie 
terenu pod zabudowę przemysłową, usługową i mieszkaniową uniemożliwia regenerację 
zasobów środowiskowych i przywrócenie jej pierwotnych wartości. 
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3.5.3. Tereny nie b ędące przedmiotem ochrony 

- tereny le śne (na terenach 6P,U, 7P,U) – w granicach terenów 6P,U, 7P,U przewidziano 
całkowite wycięcie lasów i drzew, dopuszczono jedynie „utrzymanie naturalnej roślinności 
do czasu rozpoczęcia inwestycji” (§ 16 pkt 1). Szczegółowo tereny leśne zostały 
omówione w pkt 2.6. 

- tereny niezagospodarowane i podmokłe dolin rzecznyc h (na terenie 4R) - obszar 
doliny cieku, będącego dopływem Horodnianki, pomimo większej różnorodności 
gatunkowej i większej odpornością na degradację niż zagospodarowane tereny przyległe 
nie stanowi obszaru o dużej wartości przyrodniczej. Walorami doliny są ciągłość obszarów 
biologicznie czynnych i zachodzące procesy renaturalizacji roślinności wzdłuż cieku. 
Niemal całą dolinę od drogi S8 do rzeki Horodnianki wypełnia ekosystem bagienny.  

Zagrożenia opisywanego ekosystemu: 

� zanikanie roślinności łąkowo - pastwiskowej w następstwie zaniechania 
tradycyjnych form użytkowania i zarastania trzciną i krzewami ekosystemów 
nieleśnych, 

� zanikanie siedlisk ptaków wodno - błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów, 
� 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. 

- tereny niezagospodarowane o wtórnej sukcesji  (na terenach 6P,U, 7P,U) – tereny 
z roślinnością pochodzenia antropogenicznego, na których następuje wtórna sukcesja 
z udziałem drzewostanów lub roślinności synantropijnej. 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  (na terenach R, P,U, MN,U) – 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 (na terenach MN) – 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. 

3.6. Prawidłowo ść gospodarowania zasobami przyrody 

W granicach planu, postępuje szybki proces urbanizacji terenów przeznaczonych pod 
zabudowę produkcyjną i usługową (P,U) oraz pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (MN,U).  
Zabudowa będzie realizowana głównie na terenach wykorzystywanych dotychczas [Rys. 
5] pod uprawy rolnicze (R), na terenach leśnych (Ls), terenach lasów ochronnych (LsO), 
ogrodów działkowych (ZD), na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługowe (MN, UH,UR,UI) oraz na terenach przeznaczonych pod lokalizację zabudowy 
przemysłowej (P) i  rolniczo-przemysłowej (RP). Szczegółowo dotychczasowe 
przeznaczenie gruntów zostało omówione w rozdziale 1.2.3. 
 
Wartość przyrodnicza terenów rolnych przeznaczonych do zainwestowania jest 
stosunkowo niska (polega głównie na wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej), 
w związku z tym przy realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami planu, na tych obszarach 
nie przewiduje się niekorzystnych przekształceń środowiska przyrodniczego. 
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Dużą większą wartość przyrodniczą posiadają lasy, a szczególnie 6,8 ha obszar lasu na 
terenie 6P,U i 7P,U, który w dotychczasowym planie został opisany jako las ochronny. 
Mniejszą wartość mają przyległe do obszaru leśnego tereny zadrzewione, powstałe w 
wyniku wtórnej sukcesji i porośnięte brzozą lub olchą, oznaczone na mapie zasadniczej 
jako grunty zadrzewione lub też jako tereny leśne.  
 
Na obszarach przewidzianych pod zabudowę przemysłowa, usługową lub mieszkaniową 
trudno mówić o prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody ponieważ większość 
terenów biologicznie czynnych, objętych ustaleniami planu przewidziano do wyłączenia z 
użytkowania leśnego i rolniczego a następnie ich zabudowę. Jedynymi zachowanymi 
terenami zielonymi są grunty rolne na terenie 1R, 2R, 3R i 4R oraz niewielki las o 
powierzchni 0.8 ha na terenie 1ZL. Szczególnie teren 4R i 1ZL dzięki zachowaniu 
przyległych do istniejącego cieku terenów leśnych, łęgów jesionowo–olszowych i innych 
zbiorowisk bagiennych ma wartość przyrodniczą.  
 
W ustaleniach projektu planu ustalono wymagany procent powierzchni biologicznie 
czynnych: 
- na terenach 1P,U  ÷ 14P,U  - 15 % działki budowlanej, 
- na terenach 1MN,U ÷ 18MN,U -  

a) 50 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie  mieszkaniowej, 
b) 40 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
c) 30 % działki budowlanej – w przypadku zabudowy wyłącznie usługowej; 

oraz odsunięto linie zabudowy od sąsiadujących terenów o innych sposobach 
użytkowania. Należy jednak stwierdzić, że ustalony w projekcie zmiany planu zakres 
i forma użytków zielonych nie są równoważne do utraconych zasobów środowiskowych, 
szczególnie obszarów leśnych. Wielkość i zasady lokalizacji powierzchni biologicznie 
czynnych na obszarach P,U nie zapewniają ich izolacji od terenów mieszkaniowych (np. 
w § 38 ust. 6 pkt 5 jako formę izolacji ustalono „pas zieleni izolacyjnej w formie zwartego 
żywopłotu”). 
 
Ustalenia zawarte w projekcie planu. mają na celu zachowanie walorów środowiskowych 
poprzez uszczegółowienie i uporządkowanie wymogów związanych z realizacją nowych 
inwestycji na terenach rolniczych i  leśnych, i powinny być kompromisem pomiędzy 
dążeniem właścicieli do uzyskania prawa zabudowy na tych gruntach, a nadrzędnymi 
wymogami związanymi z ochroną naturalnych walorów otaczających terenów. Uważam, 
że warunki tego kompromisu zostały w ustaleniach planu naruszone, dlatego proponuję  
odsunięcie na terenach P,U linii zabudowy od terenów zabudowy mieszkaniowej w celu 
pozostawienia pasa zieleni rozdzielającego tereny o kolidujących funkcjach lub 
wydzielenie odrębnych terenów przeznaczonych na zieleń izolacyjną. 
 

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 
zdrowia ludzi. Zapisy planu służą poprawie i uporządkowaniu zasad realizacji nowej 
zabudowy, wprowadzają ograniczenia w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz realizują 
założenia polityki ochronnej. 

Podstawowym czynnikiem generującym zagrożenia dla środowiska i na zdrowie ludzi jest 
prowadzony proces urbanizacji. Dlatego ważnym zagadnieniem jest stworzenie zasad 
prowadzenia inwestycji umożliwiających powiązanie zagospodarowania terenów 
przeznaczonych do zamieszkania i wypoczynku ludzi z ochroną walorów 
środowiskowych. W analizowanym projekcie zmiany planu ten warunek uda się spełnić 
przy uwzględnieniu zgłoszonych uwag zawartych w rozdziale 3.9. Proponowane ustalenia 
uwzględniają wymagania związane z ochroną terenów mieszkaniowych oraz z planami 
ochrony terenów o szczególnych walorach środowiskowych. 
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Sposoby wykorzystania zasobów środowiska przewidziane w ustaleniach obowiązującego 
planu mieszczą się w określeniu „typowego korzystania z zasobów środowiska” i oprócz 
zmiany formy wykorzystania powierzchni ziemi wykorzystują zasoby odnawialne. Zatem 
na podstawie ustaleń planu możliwe jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju –
równowagi pomiędzy potrzebami wynikającymi z wymogów funkcjonowania nowych 
terenów przemysłowych, usługowych i  mieszkaniowych a wymogami zachowania 
odnawialnych zasobów środowiska. Ograniczenie wymienionych wcześniej zagrożeń jest 
możliwe przez tworzenie właściwego układu urbanistycznego i korzystanie z rozwiązań 
technicznych ograniczających gospodarczą eksploatację środowiska – z sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków, systemu 
gospodarki odpadami itp. Dlatego ważne jest, aby budowa infrastruktury i tworzenie 
terenów zielonych służących izolacji terenów o funkcjach uciążliwych od terenów 
mieszkaniowych, wyprzedzało sposoby zagospodarowania terenu korzystające 
z zasobów środowiskowych. 

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

W ustaleniach planu w § 37 ust. 4 na terenach 1P,U, 2P,U,  3P,U, 4P,U,  5P,U,  6P,U,  
7P,U,  8P,U,  9P,U,  10P,U,  11P,U,  12P,U,  13P,U i 14P,U przewidziano możliwość 
lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Stan środowiska na wymienionych wyżej obszarach P,U został omówiony w poprzednich 
rozdziałach. 
 

3.9. Analiza rozwi ązań mpzp eliminuj ących lub ograniczaj ących 
negatywne oddziaływanie planu na środowisko, w tym na krajobraz 

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 potrzeby przedstawienie 
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 
 
Teren objęty zmianą planu przeznaczony był głównie pod użytkowanie rolnicze i leśne, w 
części pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową i jednorodzinną), a w części pod usługi 
dla ludności i usługi przemysłowe.  
Ustalenia planu dotyczące ochrony środowiska oraz wprowadzone ograniczenia 
możliwych, negatywnych oddziaływań na środowisko zostały przedstawione 
w rozdziałach: 
- 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 przekształceń urbanistycznych jest zachowanie „ładu przestrzennego” poprzez 
współistnienie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, usługową, 
mieszkaniową i terenów o walorach środowiskowych. 

W wyniku wprowadzonych zmian w ustaleniach mpzp ograniczono negatywny wpływ 
czynników wynikających z urbanizacji terenu na zdrowie ludzi i środowisko: 
• uwzględniono granice ochrony terenów NPN i jego otuliny, obszarów Natura 2000, 

obszaru ochronnego GZWP nr 218, 
• ustalono na obszarze GZWP nr 218 odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji 

sanitarnej gminy Choroszcz - ze względu na przepuszczalność warstw gruntu 
położonych nad warstwami wodonośnymi GZWP nr 218 i związaną z tym potrzebę 
szczególnej ochrony warstw wodonośnych w dolinie rzeki Supraśl, 
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• ustalono na obszarach Natura 2000 i na obszarze Otuliny NPN odprowadzenie 
ścieków do oczyszczalni, w których ścieki przed odprowadzeniem będą oczyszczone 
co najmniej w procesie dwustopniowym, 

• na pozostałych obszarach gminy (nie wymienionych wyżej) ścieki powinny być 
odprowadzane do kanalizacji gminnych lub oczyszczane w sposób właściwy ze 
względu na miejsce i sposób ich wprowadzania do środowiska. 

 
Nowe ustalenia zawarte w projekcie zmiany planu umożliwiają zmianę przeznaczenia 
i użytkowania terenów oraz realizację inwestycji przemysłowych i usługowych w bardzo 
szerokim zakresie. Uniemożliwiono lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko a bez ograniczeń na terenach P,U 
dopuszczono lokalizację wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko [lit. 11].  
 

Ponieważ prognozę wykonuje się przy założeniu, że ustalenia planu będą realizowane 
w maksymalnym dopuszczonym zakresie, dlatego przy analizie potencjalnych zagrożeń 
środowiska należało uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia dopuszczone w ustaleniach 
projektu zmiany planu (poprzez dopuszczenie wszystkich przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dopuszczono np. lokalizację instalacji 
do zgazowania i brykietowania węgla, instalacje do przetwarzania i przechowywania 
odpadów promieniotwórczych itd.). A więc należało przyjąć, że skumulowane 
oddziaływania tych przedsięwzięć mogą stanowić zagrożenie dla integralności i spójność 
obszarów Natura 2000 i dla sąsiadującego budownictwa mieszkaniowego.  
 
Z uwagi na dopuszczenie opisanego szerokiego spektrum przedsięwzięć, można założyć, 
że część z nich nigdy nie będzie zrealizowana na rozpatrywanym obszarze i możliwość 
powstania oddziaływań jest czysto teoretyczna. Nie mniej jednak, aby ten fakt uwzględnić 
w prognozie niezbędna jest zmiana ustaleń planistycznych (szczególnie § 37).  
Nie jest jednak rolą prognozy ocena przyjętych rozwiązań planistycznych, a jedynie 
sprawdzenie, czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób 
interes środowiska przyrodniczego. Analizując aktualną treści projektu zmiany planu 
należy uznać, że ustalenia mające służyć ochronie środowiska mogą być 
niewystarczająco skutecznym sposobem zachowania wartości przyrodniczych 
i środowiskowych oraz izolacji terenów przemysłowych od zabudowy mieszkaniowej.  
 
W wykonanych analizach zwrócono uwagę na trudność przewidzenia 
i usystematyzowania zagrożeń mogących postać w wyniku dopuszczenia szerokiego 
zakresu inwestycji. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z analizy sposobu uwzględnienia 
celów ochrony środowiska w projekcie planu (pkt 3.1), analizy ustaleń planistycznych 
dotyczących: 

− Otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego (pkt 3.1.1.2.), 
− Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” 

PLB200001 (3.1.1.3.), 
oraz analizy wpływu ustaleń planu na środowisko (3.2,  Tabela 7 i 8), przedstawiono 
propozycje działań zapobiegających lub łagodzących zmiany środowiskowe.  
 
Przedstawione powyżej wnioski są zgodne z zasadami określonymi Ekofizjografii 
podstawowej gminy Choroszcz [lit. 35], której zalecenia nie zostały w pełni uwzględnione 
przy formułowaniu ustaleń planu. Niezgodnie z wytycznymi z Ekofizjografii zabudowę 
przemysłowo- usługową zlokalizowano: 
− częściowo na gruntach klasy III – 22 ha (RIII – 17.5 ha, Ps – 4,5 ha, Tabela 1 i 2) - w 

zakresie terenów 3P,U, 5P,U, 8P,U, 9P,U, 10P,U, 13P,U w granicach miasta 
Choroszczy, 

− na terenach o funkcjach łączników i gniazd ekologicznych - w zakresie terenu 6P,U 
([lit. 35],Mapa 15) 

− w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obszarów przyrodniczych 
gminy. 
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Propozycje działa ń zapobiegaj ących, łagodz ących i kompensuj ących zmiany 
środowiskowe: 

1) ograniczenie możliwości lokalizacji na terenach P,U zakładów i usług mogących 
stwarzać zagrożenie dla obszarów chronionych i dla sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej; na terenach tych powinny być dopuszczone inwestycje 
rzeczywiście oczekiwane przez władze gminy i możliwe do zrealizowania,  

2) oddzielenie za pomocą strefy zieleni obszarów o kolidujących funkcjach np. 
produkcyjnej i mieszkaniowej, gdyż proponowane w planie rozproszenie terenów 
biologicznie czynnych, stanowiących 15% (§ 38 ust.6 pkt 2), czy też zieleni 
izolacyjnej bez ustalenia jej podstawowych parametrów (§ 38 ust.7 pkt 7) stworzy 
jedynie barierę wizualną, 

3) połączenie wydzielonych stref zieleni, tak aby stanowiły obszar ciągły, mogący 
zapewnić kompensację przyrodniczą likwidowanych lasów na terenie 6P,U [lit. 55]. 

 
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). 

1) W przypadku nie wprowadzenia zmian w ustaleniach planu (np. w przypadku ich 
nieuchwalenia) nastąpi dalszą zabudowa obszaru objętego planem na podstawie 
ustaleń aktualnie obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz [lit. 53]. 

2) 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. 

3) Nowe ustalenia planu są w znacznym stopniu usankcjonowaniem 
zagospodarowania powstałego na podstawie ustaleń planu dotychczas 
obowiązującego, powstającej na podstawie ustaleń planu zabudowy usługowej 
oraz polityki władz Gminy zmierzającej do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej 
terenów wokół miasta Choroszcz w celu pozyskania nowych inwestorów i miejsc 
pracy dla mieszkańców. 

4) Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta 
Choroszcz) opracowywano równolegle z projektem planu. W ustaleniach nie 
zostały uwzględnione wszystkie propozycje działań zapobiegających, łagodzących 
i kompensujących zmiany środowiskowe określone w pkt 3.9. 

Ze względu opisane warunki tworzenia planu służącego aktywizacji gospodarczej gminy 
przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji strat środowiskowych, podstawowym 
problemem, który nie do końca został rozwiązany,  jest zachowanie równowagi pomiędzy 
powierzchnią i funkcją terenów przemysłowo-usługowych a ochroną terenów zielonych (w 
tym terenów leśnych) służących zachowaniu walorów środowiskowych gminy, ale również 
separacji planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej od trenów mieszkaniowych 
i obszarów chronionych. Presja inwestorów do tworzenia na obszarach gminy nowych 
terenów przemysłowo-usługowych, powoduje, że działania zmierzające do 
proponowanych zmian planu są czymś oczekiwanym. Jednak przy tworzeniu nowego ładu 
przestrzennego nie można zapominać, o potrzebie wyznaczania nowych terenów 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW. PROJ. ZM. MPZP GM CHOROSZCZ (CZĘŚĆ WSI ŻÓŁTKI I M. CHOROSZCZ) 

96 

 

zielonych izolujących obszary o kolidujących funkcjach, czy też terenów biologicznie 
czynnych. Należy pamiętać, że utraconych walorów przyrodniczych (lasów i terenów 
zielonych) nie można łatwo uzupełnić, co oznacza, że gdy oddziaływanie obiektów 
produkcyjno-usługowych stanie się dokuczliwe, nie będzie gdzie lokalizować stref i barier 
ochronnych lub będzie to wymagało wykupu terenów przy dużo wyższych kosztach niż 
obecnie. Mając na uwadze powyższe, uważam że uwzględnienie uwag przedstawionych 
w pkt 3.9., stanowiących podstawowy, minimalny zakres działań, pozwoli na spełnienie 
wymogów związanych z ochroną środowiska, a także kompensacji przyrodniczej 
usuniętych terenów leśnych. 
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. 
 

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 29/NZ/16 pismem NZ.4462.67.2016 z dnia 28 października 2016 r.) [Załącznik 1] oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (uzgodnienie 
nr WNP.411.1.29.2016.EC pismem z dnia 14 listopada 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. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został 
sporządzony na podstawie uchwały VII/66/2016 z dnia 12 maja 2015 r. Rady Miejskiej 
Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz (części wsi Żółtki i miasta Choroszcz) [lit. 54], 
uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 
2001 r. [lit. 53]. 
Obszar objęty ustaleniami projektu planu znajduje się na terenie gminy Choroszcz, 
w rejonie wsi Żółtki, na północ od miasta Choroszcz, na terenie przyległym do 
ekspresowej drogi krajowej S8 Warszawa – Białystok. Powierzchnia obszaru wynosi 
231 ha. Zachodnia część obszaru objętego planem jest położona w granicach otuliny 
Narwiańskiego Parku Narodowego i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
„Bagienna Dolina Narwi” PLB200001. Północno-wschodnia część obszaru objętego 
planem jest położona w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218. 
Do czasu ogłoszenia przedmiotowego planu, obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz j.w. [lit. 53]. W ustaleniach projektu 
zmiany planu uporządkowano i rozszerzono tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej oraz przewidziano przeznaczenie terenów rolnych i leśnych  pod nową 
zabudowę produkcyjną i usługową. Zachowano tereny użytkowane rolniczo wokół cieku 
(dopływie rzeki Horodnianki) i w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi”. 
Szczegółowo zakres zmian w mpzp omówiono w pkt 1.2.1. Zakres projektu planu został 
przedstawiony na Rys. 1 ÷ Rys. 5.  

W ustaleniach nie zostały w dostatecznym stopniu uwzględnione propozycje działań 
zapobiegających, łagodzących i kompensujących zmiany środowiskowe określone w pkt 
3.9. Uwzględniając uzasadnienia wynikające z niniejszej prognozy proponuje się 
uwzględnienie ww. uwag, stanowiących minimalny zakres działań służących 
uwzględnieniu wymogów związanych z ochroną środowiska a także kompensacji 
przyrodniczej usuniętych terenów leśnych. 
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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 
CZĘSTOTLIWOŚCI 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 [lit. 4]. 

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest 
monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Cykliczność prowadzonych badań pomiarowych i publikacja raportów jest gwarancją 
stałego dopływu danych nie tylko na temat zmieniającej się jakości środowiska 
naturalnego i realizacji zapisów planu w odniesieniu do inwestycji przewidzianych w 
ustaleniach planu. 
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gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione 
obszary funkcjonalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2002 r. Nr 4 poz. 70), 
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[lit. 54] Uchwała intencyjna VII/66/2016 z dnia 12 maja 2015 r., podjęta przez Radę 
Miejską Choroszczy w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta 
Choroszcz); 

[lit. 55] Projekt uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr .................... z dnia ....................  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz); 

[lit. 56] Rozporządzenie Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego nr 54, poz. 722, ze zm.) w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Dolina Narwi"; 

[lit. 57] Plan Ochrony Obszaru Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi PLB200001” (wyk. 
przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHibitat”, Jarosław Krogulec z zespołem, 
Białystok 2013 r.); 

[lit. 58] Mapa zasadnicza i topograficzna terenu; 
[lit. 59] Własne badania terenowe; 
[lit. 60] Pozostałe dokumenty, materiały planistyczne - w tym programy zawierające 

zadania służące do realizacji ponadlokalnych celów publicznych, materiały 
przyrodnicze, inwentaryzacyjne i studialne dotyczące środowiska, które nie zostały 
uwzględnione w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do projektu 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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Mapa 1 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choroszcz w zakresie obszaru obj
(źródło: UCHWAŁA Nr 
grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmuj

 

 

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 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

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

 

 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
tego projektem planu i terenów sąsiadujących 

XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 

zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
bnione obszary funkcjonalne.) 
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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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SUiKZP Gm. Choroszcz - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie obszaru objętego projektem planu i terenów 

ródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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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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SUiKZP Gm. 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 
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Kierunki kształtowania struktury przestrzennej 
gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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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 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego 
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Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie  

przestrzennego  
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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
w skali 1-200 000, arkusz 32A

 

 

Mapa geologiczna gminy Choroszcz w zakresie obszaru objętego projektem planu 
ących (źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski

000, arkusz 32A-Białystok, 31A-Łomża)  

 

 

 

ętego projektem planu 
stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski 
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Mapa 9 Mapa geologiczno-gospodarcz

(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
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 )
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stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-50 000, 

Białystok )



 

Mapa 10 Mapa geologiczno-gospodarcza
projektem planu i terenów s
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
arkusze: 0299-Knyszyn, 0300

 

 

gospodarcza gminy Choroszcz w zakresie obszaru obj
projektem planu i terenów sąsiadujących  

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

 

 

 
w zakresie obszaru objętego 

stwowy Instytut 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
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stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski w skali 1-50 
Choroszcz, 0339-Białystok)  
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Mapa 12 Mapa hydrogeologiczna gminy Choroszcz
projektem planu i terenów s
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
000, arkusze: 0299-
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geologiczna gminy Choroszcz w zakresie obszaru obję
projektem planu i terenów sąsiadujących  

stwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
-Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339
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w zakresie obszaru objętego 

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

oszcz, 0339-Białystok)  



Mapa 14 Mapa geologiczn
obszaru objętego projektem planu i terenów s
(źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski
000, arkusze: 0299

 

 

 

Mapa geologiczno-środowiskowa gminy Choroszcz w zakresie 
ętego projektem planu i terenów sąsiadujących  
ństwowy Instytut Geologiczny, Mapa geologiczna Polski

arkusze: 0299-Knyszyn, 0300-Wasilków, 0338-Choroszcz, 0339

 

 

 

 
w zakresie  

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

Choroszcz, 0339-Białystok)  
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Mapa 15 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz 
(źródło: UMiG Choroszcz)

Mapa 16 Mapa odporności ś
(źródło: UMiG Choroszcz; materiały na podstawie Ekofizjografii podstawowej 
gminy Choroszcz)
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Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – LEGENDA i MAPA
ródło: UMiG Choroszcz) 

ści środowiska na degradację i zdolności regeneracji.
Choroszcz; materiały na podstawie Ekofizjografii podstawowej 

gminy Choroszcz) 
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LEGENDA i MAPA 

 
ci regeneracji. 

Choroszcz; materiały na podstawie Ekofizjografii podstawowej 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
[Załącznik 1] Uzgodnienie nr 29/NZ/16  pismem NZ.4462.67.2016 z dnia 28 października 

2016 r. proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz 
(część wsi Żółtki i miasta Choroszcz) przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. 

 
[Załącznik 2] Uzgodnienie nr WNP.411.1.29.2016.EC pismem z dnia 14 listopada 2016 r. 

proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi 
Żółtki i miasta Choroszcz) przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Białymstoku. 

 
[Załącznik 3] Bilans przeznaczenia gruntów w projekcie polanu 

 
[Załącznik 4] Pismo Burmistrza Choroszczy Nr G-III.6722.3.2016 z dnia 17 listopada 

2016 r. 
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[Załącznik 3] Bilans przeznaczenia gruntów w projekcie z miany planu 

Nazwa 
terenu 

Powierzchnia 
terenu 

Przeznaczenie 
terenu 

Pow. terenu 
wg 

przeznaczenia 

Procent 
przeznaczenia 

do pow. 
całkowitej 

  [ha] [ha] [ha ] [% ] 

1R 1.64 

R 19.53 8.46 

2R 1.30 

3R 3.41 

4R 11.60 

5R 1.58 

1ZL 0.79 ZL 0.79 0.34 

1P,U 2.20 

P,U 143.69 62.22 

2P,U 3.26 

3P,U 2.80 

4P,U 9.30 

5P,U 17.40 

6P,U 38.80 

7P,U 25.80 

8P,U 3.77 

9P,U 13.80 

10P,U 1.46 

11P,U 1.18 

12P,U 2.32 

13P,U 10.40 

14P,U 11.20 

KD-S 37.00 KD-Z 37.00 16.02 

KD-Z 0.32 KD-Z 0.32 0.14 

1KD-L 1.49 

KD-L 5.06 2.19 

2KD-L 1.49 

3KD-L 0.73 

4KD-L 0.55 

5KD-L 0.80 

1KD-D 0.06 

KD-D 2.28 0.99 

2KD-D 0.08 

3KD-D 0.29 

4KD-D 0.14 

5KD-D 0.71 

6KD-D 0.57 

7KD-D 0.24 

8KD-D 0.17 

9KD-D 0.02 
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1KDW 0.12 

KDW 0.67 0.29 

2KDW 0.11 

3KDW 0.03 

4KDW 0.25 

5KDW 0.16 

1MN,U 0.68 

MN,U 21.59 9.35 

2MN,U 0.65 

3MN,U 2.06 

4MN,U 0.21 

5MN,U 2.00 

6MN,U 4.80 

7MN,U 0.52 

8MN,U 1.43 

9MN,U 1.70 

10MN,U 1.53 

11MN,U 0.84 

12MN,U 0.48 

13MN,U 0.70 

14MN,U 1.85 

15MN,U 0.56 

16MN,U 0.98 

17MN,U 0.20 

18MN,U 0.12 

19MN,U 0.28 

RAZEM 230.93   230.93 100.00 
 
 

 
 


