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I       UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY 
CHOROSZCZ 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Podstawa opracowania studium 
 

Podstawą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
miasta  
i gminy Choroszcz jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) a w szczególności art. 9, 
oraz uchwała Rady Miejskiej w Choroszczy Nr VII/77/2003 z dnia 18 września 2003 r 
o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego” obejmującego obszar gminy Choroszcz. Część graficzna stu-
dium sporządzona została na podkładach mapy topograficznej w skali 1: 25 000. 
 
1.2 Cel i zadania studium 

 
 Studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej 
gminy. Jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzen-
nej prowadzonej przez samorząd. 
Podstawowymi zadaniami Studium są: 

 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz proble-
mów związanych z jej rozwojem, 

 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki 
przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego, 

 stworzenie podstaw do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów, 

 promocja rozwoju gminy. 
Ponadto Studium stanowi podstawę do: 
 podejmowania uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 
 planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowa-

niem przestrzennym, 
 wewnętrznej kontroli uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego pod kątem ich zgodności z polityką zawartą w Studium, 
 ofertowej działalności organów gminy, 
 posługiwania się przepisami ustaw szczegółowych w odniesieniu do obszaru 

gminy, które wpływają na ustalenia studium i wiążą organy gminy w postępo-
waniu administracyjnym, 

 gospodarki gruntami w gminie, 
 podejmowania działań związanych z obejmowaniem ochroną najbardziej cen-

nych i wartościowych obiektów i obszarów na terenie gminy, 
 wykonywania prognoz wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego na środowisko przyrodnicze, 
 planowania prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do sprawnej dzia-

łalności planistycznej i administracyjnej. 
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2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 
 
2.1 Położenie 

 
Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podla-

skiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego Od wschodu gmina graniczy z 
miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z gminami Łapy i Turośń Ko-
ścielna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tyko-
cin i Dobrzyniewo Kościelne. 

 Administracyjnie gmina Choroszcz obejmuje 36 miejscowości, w tym 1 miasto 
Choroszcz i 35 wsi. Spośród wsi znajdujących się na terenie gminy, 31 wsi jest 
wsiami sołeckimi.  

Powierzchnia gminy wynosi około 164 km2, w tym miasta - 16,8 km2. Miasto 
Choroszcz – stolica gminy - oddalone jest o około 11 km od stolicy województwa – 
Białegostoku. 

Przez teren gminy z zachodu na wschód przechodzi droga krajowa Nr 8 stano-
wiąca  ważny szlak komunikacyjny określany jako korytarz transportowy Via Baltica 
przebiegający z zachodu na wschód Europy.  

Funkcjonalnie gmina Choroszcz zaliczana jest do tzw.  Białostockiej Aglomera-
cji Miejskiej, którą twarzy miasto Białystok i gminy ościenne, oraz Obszaru Metropoli-
talnego Białegostoku, który jest w trakcie definiowania obszarowego. 

  Większymi skupiskami ludności w gminie są wsie: Klepacze – 1096 mieszkań-
ców, Złotoria – 780 mieszkańców, Barszczewo – 401 mieszkańców, Krupniki – 377 
mieszkańców, Porosły wieś i kolonia – 573 mieszkańców, Pańki – 346 mieszkańców, 
Żółtki – 343 mieszkańców, Łyski – 340 mieszkańców, Izbiszcze – 301 mieszkańców, 
Rogowo – 235 mieszkańców, Kruszewo – 222 mieszkańców. W pozostałych miej-
scowościach zamieszkuje od 19 do 196 osób.  

 
2.2 Miejsce gminy w strukturze przestrzennej województwa podlaskiego 

 
Miasto Choroszcz –.  wielofunkcyjny miejsko – gminny ośrodek rozwoju, z funkcjami 
obsługi ludności na poziomie podstawowym w zakresie administracji, ochrony zdro-
wia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku, funkcjami gospodar-
czymi i mieszkaniowymi oraz funkcjami ponadlokalnymi w zakresie lecznictwa spe-
cjalistycznego, regionalnego i ponadregionalnego.  
 Na terenie gminy istnieją i planowane są  korytarze transportowe i infrastruktu-
ry o znaczeniu ponadlokalnym. 
 
3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWA-

NIA I PRZEZNACZENIA TERENU. 
 
3.1 Użytkowanie terenu i własność gruntów 

 
Opisu uwarunkowań wynikających ze stanu prawnego gruntów dokonano na pod-

stawie: 

 Rocznika statystycznego województwa podlaskiego 2003 r., wyd. przez Urząd 
Statystyczny w Białymstoku,  

 wykazu mienia komunalnego i jego zagospodarowania w 2003r. sporządzonego 
w Urzędzie Miasta i Gminy Choroszcz 

 wykazu gruntów gminy Choroszcz sporządzonego wg. stanu na dzień 1.01.2004r. 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, 

 mapy przestrzennego układu gruntów komunalnych gminy Choroszcz. 
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Przestrzenny układ form zagospodarowania terenu przedstawia mapa uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
Na podstawie wymienionych informacji sporządzono zestawienia form użytkowania 
gruntów na terenie gminy Choroszcz ze szczególnym uwzględnieniem gruntów ko-
munalnych. 

Powierzchnia miasta i gminy Choroszcz w wynosi 16 350 ha, co stanowił 0,8% 
powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W strukturze 
powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%).  
Na terenie gminy przeważają grunty osób prywatnych stanowią one 80 % wszystkich 
gruntów. Grunty te użytkowane są zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 43 % - grunty orne, 
 15 % - pastwiska, 
 14 % - lasy, 
 13 % - łąki, 
   9 % - nieużytki, 
   3 % - grunty zabudowane, 
   1 % - sady, 
   1 % - grunty zadrzewione i zakrzewione, 
   1 % - inne. 
 

Znaczy udział we władaniu gruntów na terenie gminy mają również: 
 12.8 % - skarb państwa (bez uwzględnienia gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste), 
   1    % - Gmina Choroszcz (bez uwzględnienia gruntów przekazanych 

w użytkowanie wieczyste), 
   0.7 % - kościoły i związki wyznaniowe, 
   0.7 % - powiatów (głównie drogi), 
   0.3 % - województwo, 
   2.9 % - grunty spółek prawa handlowego w tym 2.6 % to grunty partii 

politycznych i stowarzyszeń. 
Należy zwrócić uwagę na znaczną ilość gruntów należących do organizacji ekolo-
gicznych 429 ha wykupionych na terenach NPN w celu denaturalizacji.  
Grunty skarbu państwa są we władaniu następujących osób prawnych: 

   4.8 % - grunty wchodzące w skład zasobu własności rolnej skarbu 
państwa, 

 37.4 % - grunty we władaniu Lasów Państwowych, 
 28.4 % - grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organiza-

cyjnych (głównie grunty po wodami, nieużytki i lasy położone na terenie 
NPN), 

 22.6 % - pozostałe grunty – głównie drogi i tereny związane z obsługą 
komunikacji. 

 
Grunty gminne wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości: 

 51.0 % - użytki rolne, 
   6.5 % - lasy, 
   0.6 % - tereny mieszkaniowe, 
   1.2 % - tereny zurbanizowane nie zabudowane, 
   3.2 % - tereny wypoczynkowe, 
   9.7 % - drogi, 
 20.6 % - użytki kopalne, 
   7.2 % - nieużytki i tereny różne. 
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Lokalizacja gruntów gminnych została naniesiona na załączonym do opraco-
wania planie sytuacyjnym. Wynika z niego, że grunty wchodzące w skład gminnego 
zasobu nieruchomości są rozproszone po całym obszarze gminy. Działki o więk-
szych powierzchniach znajdują się w rejonie miasta Choroszczy, wsi Ruszczany i 
Żółtki. Wykonane zestawienia wskazują na konieczność porządkowania zasobów 
gruntów gminnych i koncentracji na wybranych celach polityki gminnej. Jednocześnie 
po przez rozproszoną lokalizację w większości sołectw stwarzają możliwość zamiany 
gruntów w przypadku konieczności zajęcia działek prywatnych dla potrzeb gminy. 

Udział głównych grup użytkowania powierzchni gminny przedstawia tabela 
poniżej. 

Tabela 1a  

Użytkowanie terenów gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2003r.  

Kierunki wykorzystania Powierzchnia 
[ ha ] 

Udział % 
powierzchni 

Miasto 
[ ha ] 

Wieś 
[ ha ] 

Użytki rolne 9 674 59,17 722 8 952 

grunty orne 5 929 36,26 487 5 443 

sady 136 0,83 23 112 

łąki 2 405 14,71 161 2 244 

pastwiska 1 205 7,37 52 1 153 

Lasy i grunty leśne oraz za-
drzewienia i zakrzewienia 

2 875 17,58 317 2 558 

Pozostałe grunty 3 801 23,25 640 3 161 

RAZEM 16 350 100,00 1 679 14 671 
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Tabela 1b  

Wykaz gruntów komunalnych gminy Choroszcz i ich użytkowanie w 2003r.  

Rodzaj mienia 
Ilość 

mienia 

W bez-
pośred-

nim 
zarzą-
dzie 

gminy 

W za-
rządzie 
jedno-
stek 

komu-
nalnych 

Dzier-
żawa i 
najem 

Użytko-
wanie 

wieczy-
ste 

Przeka-
zane 

nieod-
płatnie 

Sprze-
daż 

Prze-
kształ-
cone w 
użytko-
wanie 

wieczy-
ste 

  [ ha ] [ ha ] [ ha ] [ ha ] [ ha ] [ ha ] [ ha ] [ ha ] 

Grunty rolne 86,2 81,2   5         

Lasy 5,8 5,8             
Tereny re-
kreacyjne 3 3             
Ogrody 

działkowe 2,4       2,4       
Działki bu-
dowlane 53,3 41,2     11   1   
Działki 

przemysło-
wo-

budowlane 8,6 0     5,6   3   

Inne 17,6 17,6             

RAZEM 176,9 148,8 0 5 19,1 0 4 0 

 



 7 

 

Tabela 1c 
Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 
2004r. (xls) 
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Tabela 1c 
Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 
2004r. (xls) 
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Tabela 1d  

Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 
2004r.  

Bilans powierzchni gruntów komunalnych w sołectwach gminy Choroszcz 
według stanu ewidencyjnego w 2004r. 

( wg informacji udostępnionych przez UMiG Choroszcz ) 

 

Lp.  Nazwa sołectwa 

Powierzchnia 
gruntów komu-

nalnych na tere-
nie sołectwa 

    [ ha ] 

1 Kol. Dzikie   0,24 

2 Babino   0,87 

3 Barszczewo   4,25 

4 Czaplino  i  Kol. Czaplino   7,84 

5 Dzikie   4,37 

6 Gajowniki   1,61 

7 Izbiszcze   8,48 

8 Jeroniki   0,19 

9 Klepacze   3,19 

10 Konowały   3,03 

11 Kościuki   4,86 

12 Krupniki   0,24 

13 Kruszewo_i_Śliwno   7,68 

14 Łyski   1,81 

15 Mińce   2,51 

16 Ogrodniki   3,37 

17 Oliszki   0,84 

18 Pańki   4,51 

19 Porosły i kolonia   1,52 

20 Rogowo, kolonia, majątek   5,98 

21 Rogówek   0,66 

22 Ruszczany   7,07 

23 Turczyn   0,01 

24 Zaczerlany  i  Kol. Zaczerlany   1,01 

25 Złotoria  i Z. Cegielnia   6,31 

26 Żółtki   9,44 

  
Razem pow. gruntów komunalnych 
na terenie gm. wiejskiej Choroszcz 91,89 

   

27 m. Choroszcz   38,37 

  
Razem pow. gruntów komunalnych 
na terenie gm. Choroszcz 130,27 
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Wykres 1 

Bilans sposobu użytkowania gruntów na terenie gm. Choroszcz        

 Użytki rolne - grunty orne

 Użytki rolne - sady

 Użytki rolne - łąki trwale

 Użytki rolne - pastwiska trwale

 Użytki rolne - grunty rolne zabudowane

 Użytki rolne - grunty pod stawami

 Użytki rolne - rowy

 Grunty leśne - lasy

 Grunty leśne - gr. zadrz. i zakrzew.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszk.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysł.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - inne tereny zabudowane

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - zurb. tereny niezabud.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekr. wypoczynk.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - drogi

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - koleje

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - inne

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne

 Grunty pod wodami - morskimi wewnętrz.

 Grunty pod wodami - powierzch. płynącymi

 Grunty pod wodami - powierzch. stojącymi

  Użytki ekologiczne

  Nieużytki

  Tereny różne
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Wykres 2 
 

Bilans własności gruntów na terenie gm. Choroszcz

Grunty SP z wyłącz, gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 1

Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste - 2

Grunty spółek SP przeds. państwowych i innych państwowych osób prawnych - 3

Grunty gmin i ew. międzygm. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 4

Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste - 5

Grunty gmin i in. os. prawnych, których organami założycielskimi są org. gmin - 6

Grunty osób fizycznych - 7

Grunty spółdzielni - 8

Grunty kościołów i związków wyznaniowych - 9

Grunty wspólnot gruntowych - 10

Grunty powiatów i zw. pow. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowane - 11

Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste - 12

Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 13

Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste - 14

Grunty spółek prawa handlowego i innych os. nie wymienionych w pkt 1- 4  15
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Rys. A Skala 1:70 000 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. 
Przestrzenny układ gruntów komunalnych gminy Cho-
roszcz. 
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Rys. A Skala 1:70 000 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. 
Przestrzenny układ gruntów komunalnych gminy Cho-
roszcz. 
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Wykres 3 

 
 

Bilans powierzchni i sposobu użytkowania gruntów na terenie gm. Choroszcz

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Grunty SP z wyłącz, gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 1

Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste - 2

Grunty spółek SP przeds. państwowych i innych państwowych osób prawnych - 3

Grunty gmin i ew. międzygm. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 4

Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste - 5

Grunty gmin i in. os. prawnych, których organami założycielskimi są org. gmin - 6

Grunty osób fizycznych - 7

Grunty spółdzielni - 8

Grunty kościołów i związków wyznaniowych - 9

Grunty wspólnot gruntowych - 10

Grunty powiatów i zw. pow. z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowane - 11

Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste - 12

Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 13

Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste - 14

Grunty spółek prawa handlowego i innych os. nie wymienionych w pkt 1- 4  15

POWIERZCHNIA EWIDENCYJNA RAZEM

Powierzchnia gruntów [ ha ]

 Użytki rolne - grunty orne

 Użytki rolne - sady

 Użytki rolne - łąki trwale

 Użytki rolne - pastwiska trwale

 Użytki rolne - grunty rolne zabudowane

 Użytki rolne - grunty pod stawami

 Użytki rolne - rowy

 Grunty leśne - lasy

 Grunty leśne - gr. zadrz. i zakrzew.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszk.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysł.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - inne tereny zabudowane

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - zurb. tereny niezabud.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekr. wypoczynk.

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - drogi

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - koleje

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - inne

 Grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne

 Grunty pod wodami - morskimi wewnętrz.

 Grunty pod wodami - powierzch. płynącymi

 Grunty pod wodami - powierzch. stojącymi

  Użytki ekologiczne

  Nieużytki

  Tereny różne
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3.2 Przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. 

 
Cały obszar gminy został pokryty opracowanymi w trybie ustawy z dnia z dnia 7 

lipca 1994 r. „o planowaniu przestrzennym„ i uchwalonymi w 2001 i 2003 r miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tych planów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami są obowiązujące. Poniżej wykaz obowiązujących pla-
nów. 

 
Tabela 2 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gm. Choroszcz (stan na 30.07.2004 r.) 

 
 

L
p 
 

 
Nazwa planu 

 
Nr uchwa-

ły 

 
Ogłoszenie 

Określenie granic obowiązywania planu 

1.  2.  3.  4.  5.  

1. miejscowy 
plan zago-
spodarowa-
nia prze-
strzennego 
gminy Cho-
roszcz 

Nr 
XXVII/24
4/01 Ra-
dy Miej-
skiej w 
Chorosz-
czy z 
dnia 27 
grudnia 
2001r. 

Dz. Urz. W.P. 
Nr 4, poz. 70  
z 20.02.2002 
r. 

W granicach administracyjnych gminy, obej-
mujących wyodrębnione obszary funkcjonal-
ne: 
1/ miasto Choroszcz, z wyłączeniem działek 
nr  259, 260/1, 588/3, 620/1, 623/2, 690/6 i 
690/8; 
2/ miejscowości Żółtki z wyłączeniem działek 
nr 995 i 1034, Dzikie  z wyłączeniem działki 
nr  773; 
3/ miejscowości Łyski, z wyłączeniem działki 
nr 244/1, Jeroniki, Porosły z wyłączeniem 
działek nr 60/3, 60/4 i 272; 
4/ miejscowości  Krupniki, Klepacze z wyłą-
czeniem działek nr 499/1, 499/2, 501 i 544, 
Turczyn; 
5/ miejscowości Sienkiewicze, Oliszki z wy-
łączeniem działki nr 203/13, Barszczewo;   
6/ miejscowości Ogrodniki, Czaplino, Mińce;  
7/ miejscowości Gajowniki, Zaczerpany, 
Kościuki; 
8/ miejscowości Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, 
Konowały; 
9/ miejscowości Rogowo z wyłączeniem 
działki nr 4/2, Rogówek, Ruszczany; 
10/ miejscowości  Złotoria, Babino.  

2. miejscowy 
plan zago-
spodarowa-
nia prze-
strzennego 
gminy Cho-
roszcz 

Nr 
IV/53/03 
Rady 
Miejskiej 
w Cho-
roszczy z 
dnia 30 
kwietnia  
2003 r. 

Dz. Urz. W.P. 
Nr 51, poz. 
1079  
z 26.05.2003 
r. 

Obejmuje: 
1/ miasto Choroszcz -  działki nr  259, 260/1, 
588/3, 620/1, 623/2; 
2/ miejscowość Żółtki - działki nr 995 i 1034,  
773; 
3/ miejscowość Łyski -działka nr 244/1; 
4/  miejscowość Porosły -działki nr 60/3, 60/4 
i 272; 
5/ miejscowość  Krupniki-działki nr 47/20 i 
47/22; 
 6/ miejscowość Klepacze - działki nr 499/1, 
499/2, 501 i 544;  
7/ miejscowość Oliszki – działka  nr 203/13;   
8/ miejscowość Rogowo - działka nr 4/2. 
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4. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 
 
4.1 Gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności na terenie gminy 
 

 Na dzień 31.12.2002 r. gmina Choroszcz liczyła 12 558 mieszkańców, w tym 6 
293 kobiety i 6 265 mężczyzn. Gęstość zaludnienia w gminie Choroszcz wynosiła 77 
osób na km2, przy czym w mieście Choroszcz- 319/ km2 , a na terenach wiejskich 
gminy- 49 km2. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie białostockim wynosiła wtedy 
- 46 osób na km2 (w miastach- 327), a w województwie podlaskim - 60/ km2  (w mia-
stach- 777).  Odnotowano w tym czasie w gminie dodatnie saldo migracji (90) i 
ujemny przyrost naturalny (-18), przy czym na terenach wiejskich gminy wyniósł (-
22), a w mieście Choroszcz 4. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności 
osiągnął w gminie wielkość (-1,5). Był to 8 co do wielkości wskaźnik wśród 15 gmin 
powiatu białostockiego (średni dla powiatu -1,9), przy czym tylko w 6 gminach 
wskaźnik ten był dodatni (najwyższy 0,9 – gmina Dobrzyniewo Duże). 
 Rozmieszczenie ludności na obszarze gminy jest dość nierównomierne (Tabe-
la 3). Wg stanu na dzień 29.03.2004 r. 5 435 osób (około 43,0 % ludności gminy) 
mieszka w mieście Choroszcz, następnie łącznie 2 085 osób (około 16,5 %) w miej-
scowościach przybiałostockich : Klepacze (8,8%), Turczyn, Krupniki, Porosły i Kol. 
Porosły. Inne większe miejscowości w gminie to Złotoria – 780 mieszkańców (6,2 %) 
i Barszczewo – 405 mieszkańców (3,2 %). Powyżej 300 mieszkańców posiadają ta-
kie wsie jak: Żółtki, Pańki, Łyski i Izbiszcze. W pozostałych 24 miejscowościach 
mieszka tylko około 20 % ludności gminy. 
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Tabela 3 
Rozmieszczenie ludności na terenie gminy 

(wg danych z Urzędu Miasta i Gminy -  stan na 2004-03-29) 
 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba miesz-
kańców (zamel-

dowanych na sta-
łe) 

Udział w ogólnej 
liczbie miesz-

kańców gminy w 
% 

1.  m. Choroszcz 5435 43,0 

2.  Babino 103 0,8 

3.  Barszczewo 405 3,2 

4.  Czaplino  i  Kol. Czaplino 127 1,0 

5.  Dzikie  140 1,1 

6.   Kol. Dzikie 53 0,4 

7.  Gajowniki 103 0,8 

8.  Izbiszcze 301 2,4 

9.  Jeroniki 72 0,6 

10.  Klepacze 1114 8,8 

11.  Turczyn 19 0,1 

12.  Konowały 172 1,4 

13.  Kościuki 115 0,9 

14.  Krupniki 377 3,0 

15.  Kruszewo 220 1,7 

16.  Łyski 340 2,7 

17.  Mińce 151 1,2 

18.  Ogrodniki 75 0,6 

19.  Oliszki 162 1,3 

20.  Pańki 341 2,7 

21.  Porosły 371 2,9 

22.  Kol. Porosły 204 1,6 

23.  Majątek Rogowo  57 0,5 

24.  Kol. Rogowo 59 0,5 

25.  Rogowo 232 1,8 

26.  Rogówek 84 0,7 

27.  Ruszczany 147 1,2 

28.  Sienkiewicze 125 1,0 

29.  Śliwno 129 1,0 

30.  Zaczerlany  i  Kol. Zaczerla-
ny 

147 1,2 

31.  Złotoria   780 6,2 

32.  Złotoria Cegielnia 92 0,7 

33.  Żółtki   344 2,7 

34.  Kol. Żółtki 41 0,3 

 Razem gmina 12637 100 
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Tabela 4  
Zmiany w zaludnieniu w latach 1993- 2002 

(stan na 31.XII) 
 

Jednostka 
terytorialna 

Lata 
Przyrost  ludności 

w latach 
1993-2002 

Średni roczny 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 w licz-
bach 
bezw 

w  % w 
stosunku 
do 1993 r. 

przyrost 
mieszkańców 

m.  Choroszcz 
ludność ogółem 

5223 5157 5132 5153 5121 5136 5027 5054 5072 5362 139 2,6 15,5 

wieś  
ludność ogółem 

7087 7113 7140 7123 7149 7181 7198 7222 7311 7196 109 1,5 12,1 

Razem  
miasto i gmina 

12310 12270 12272 12276 12270 12317 12225 12276 12383 12558 248 2,0 27,6 
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Tabela 5 
Zmiany w rozmieszczeniu ludności w latach 1960-2000 

 
 Powierz- 

chnia 
 

w ha 

Gęstość 
zalud-
nienia 

w 1960r. 
os/km

2
 

Ludność ogółem w latach Gęstość 
zalud-

nienia w 
2000 r. 
os/km

2
 

Przyrost 
ludno-
ści  w 
latach 
1960- 
2000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

m.Choroszcz 1700 212 3607 3924 4241 4503 4931 5105 5974 5132 5054 297 1447 

Tereny przybiało-
stockie 

414 313 1294 1449 1604 1717 1829 1773 1718 1722 1725 417 431 

w tym:              

Klepacze i Turczyn 174 524 913 954 994 1010 1026 946 866 876 886 509 -27 

Krupniki 73 119 87 131 175 215 254 295 336 324 311 424 224 

Porosły i Kol. Poro-
sły 

167 177 294 365 435 492 549 533 516 522 528 317 234 

Pozostałe tereny 
wiejskie 

14264 42 5891 6196 6500 6228 5957 5700 5443 5418 5497 38 -394 

Miasto i gmina ra-
zem 

16400 66 10792 11569 12345 12448 12717 12578 13135 12272 12276 75 1484 
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4.2 Tendencje w zaludnieniu w latach 1960 - 2002 
 

W latach 1960-2002 liczba ludności gminy (Tabela 4, 5) generalnie wzrosła o 
1766 osób, czyli o około 16,4 %. Jak wynika z zestawień tabelarycznych i wykresu 4, 
dużym tempem przyrostu ludności charakteryzował się okres do1970 r. W latach 
1970-80 wzrost ten był umiarkowany, z niewielkim spadkiem w latach 1980-85 i 
zwiększeniem nieco tempa przyrostu w latach1985-90, następnie zahamowanie 
(spadek zaludnienia) do 1997 r. i powolnego wzrostu w ostatnich latach. 
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W latach 1960-2000 (Tabela 3) największym tempem przyrostu mieszkańców cha-
rakteryzuje się wieś Krupniki (wzrost o 257%), Porosły i Kol. Porosły (o około 80%) i 
miasto Choroszcz (o 42%). Łącznie w mieście Choroszcz i na terenach wiejskich 
przybiałostockich zaludnienie wzrosło o 37,6 %. Na pozostałych terenach wiejskich 
gminy liczba mieszkańców zmalała w tym czasie o 8%. 
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Wykres 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższy wykres obrazuje zmiany w zaludnieniu w obrębie gminy.  

W badanym okresie nastąpiły również zmiany w gęstości zaludnienia. Gęstość 
zaludnienia gminy wzrosła z 66 do 75 osób na km2. Najbardziej wskaźnik gęstości 
zaludnienia wzrósł na terenie wsi Krupniki, Porosły i kol. Porosły, gdzie intensywnie 
rozwijała się w tych latach zabudowa mieszkaniowa. 
 

Tabela 6 
Przyrost naturalny w latach 1993- 2002 

(w liczbach bezwzględnych) 
 Lata 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ogółem 
miasto i 
wieś 

 
12 

 
26 

 
28 

 
4 

 
-6 

 
47 

 
-92 

 
51 

 
7 

 
-18 

Miasto -2 15 13 21 -32 15 -109 27 13 4 
wieś 14 11 15 -17 26 32 17 24 -6 -22 

 
Na tempo wzrostu zaludnienia bezpośredni wpływ ma przyrost naturalny lud-

ności i saldo migracji. Od 1993 do 1996 r. (Tabela 6) przyrost naturalny w gminie 
Choroszcz był dodatni, natomiast od 1997 r. ma charakter skokowy i waha się od -92 
do w 1999 r. do +51 w 2000 r. Nie miało to wyraźnego wpływu na tendencje w zalud-
nienie ze względu na generalnie korzystne saldo migracji w tym okresie, zwłaszcza w 
latach 1995-99 (Tabela 7), szczególnie dla miasta Choroszcz. 
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Tabela 7 
 

Migracje ludności – miasto i gmina 
(w liczbach bezwzględnych) 

 

Rok Napływ migracyjny Odpływ migracyjny Saldo migracji 

miasto Choroszcz 

1993 122 161 -39 

1994 88 78 10 

1995 663 52 611 

1996 625 62 563 

1997 581 75 506 

1998 578 57 521 

1999 477 39 383 

2000 56 53 3 

2001 93 55 38 

2002 91 82 9 

obszar wiejski 

1993 181 186 -5 

1994 105 99 6 

1995 107 97 10 

1996 93 107 -14 

1997 108 100 8 

1998 119 73 46 

1999 142 83 59 

2000 128 79 49 

2001 168 109 59 

2002 154 73 81 

Gmina razem 

1993 303 347 -44 

1994 193 177 16 

1995 770 149 621 

1996 718 169 549 

1997 689 175 514 

1998 697 130 567 

1999 619 122 442 

2000 184 132 52 

2001 261 164 97 

2002 245 155 90 
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4.3 Struktura wieku i płci 
 

  W końcu 2002 r. w gminie Choroszcz średnio na 100 mężczyzn przypadało 
100 kobiet ( średnia dla woj. podlaskiego  104). W stosunku do roku 1993 (Tabela 8) 
nastąpiły korzystne zmiany w strukturze płci, tzn. nastąpiło wyrównanie w udziale % 
w ogólnej liczbie ludności. 
 Wg wyników NSP (Tabela 9) w wieku przedprodukcyjnym w gminie Choroszcz 
w 2002 r. było 3055 osób, co stanowiło 23,7 % ogółu ludności gminy (w Polsce- 
23,2%), w wieku produkcyjnym- 7834, co stanowiło 60,9 % ludności (w Polsce-
61,8%) i wieku poprodukcyjnym było – 1982 osoby, co stanowiło- 15,4 % ( w Polsce-
15,0 %). Wskaźniki udziału poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludno-
ści nieznacznie tylko odbiegają od wskaźników dla kraju. Porównując wskaźniki z 
roku 1996 i 2002 można zauważyć niepokojące tendencje, nie odbiegające zresztą 
od tendencji w tym zakresie w kraju, mianowicie – proces starzenia się ludności - 
spadek udziału % ludności w wieku przedprodukcyjnym, wzrost udziału ludności w 
wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza na terenie miasta Choroszcz. Wynika to przede 
wszystkim ze spadku stopy przyrostu naturalnego z  2,1 w 1994 r. do -1,5 w 2002 r. 
 
 
 

Tabela 8  
Struktura płci   - zmiany w latach 1993 – 2002 

 

 Lata 
 

 1993  2002 

 Ludność w 
liczbach bez-
względnych 

Udział  % Ludność w 
liczbach bez-
względnych 

Udział  % 

m.  Choroszcz 
ogółem 

5223 100 5362 100 

         mężczyź-
ni 

2505 48,0 2677 49,9 

         kobiety 2718 52,0 2685 50,1 

wieś  
ogółem 

7087 100 7196 100 

        mężczyźni 3502 49,4 3616 50,2 

        kobiety 3585 50,6 3580 49,8 

Razem  
miasto i gmi-
na 

12310 100 12558 100 

         mężczyź-
ni 

6007 48,8 6293 50,1 

         kobiety 6303 51,2 6265 49,9 
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Tabela 9 
Struktura wieku ludności 

 
 

Wiek 
Miasto Wieś Miasto i gmina razem 

31.XII.1996 *NSP - V/VI 2002 r. 31.XII.1996 *NSP - V/VI 2002 r. 31.XII.1996 *NSP - V/VI 2002 r. 
w licz-
bach 

udział 
% 

w licz-
bach 

udział 
% 

w licz-
bach 

udział 
% 

w licz-
bach 

udział 
% 

w licz-
bach 

udział 
% 

w licz-
bach 

udział 
% 

Ludność ogółem 5153 100 5705 100 7123 100 7166 100 12276 100 12871 100 
w wieku przedpro-

dukcyjnym 
(0-17) lat 

 
1424 

 
27,6 

 
1286 

 
22,5 

 
1931 

 
27,1 

 
769 

 
24,7 

 
3355 

 
27,3 

 
3055 

 
23,7 

w tym: (0-2) lata 164 3,2 176 3,1 257 3,6 204 2,8 421 3,4 380 2,9 
(3-6) 275 5,3 249 4,4 428 6,0 323 4,5 703 5,7 572 4,4 
(7-12) 484 9,5 442 7,7 695 9,8 631 8,8 1179 9,6 1073 8,3 
(13-15) 301 5,8 241 4,2 335 4,7 355 5,0 636 5,2 596 4,6 

w  wieku produkcyj-
nym 

(18-64) mężczyźni 
i (18-59) kobiety 

 
3270 

 
63,5 

 
3706 

 
65,0 

 
3815 

 
53,6 

 
4128 

 
57,6 

 
7085 

 
57,7 

 
7834 

 
60,9 

w tym w wieku: 
mobilnym (18-44) 

2233 43,4 2263 39,7 2628 36,9 2743 38,3 4861 39,6 5006 38,9 

Niemobilnym 
(45-64) mężczyźni 
I (45-59) kobiety 

1037 20,1 1443 25,3 1187 16,7 1385 19,3 2224 18,1 2828 22,0 

w wieku poproduk-
cyjnym 

65 i więcej- mężczyźni, 
60 i więcej-kobiety 

 
459 

 
8,9 

 
713 

 
12,5 

 
377 

 
19,3 

 
1269 

 
17,7 

 
1836 

 
15,0 

 
1982 

 
15,4 

 
* ludność faktycznie zamieszkała (zameldowani na pobyt stały oraz przebywający  czasowo przez okres 

powyżej 2 miesięcy(z powodów : nauki, pracy , warunków rodzinnych lub mieszkaniowych, leczenia lub re-
habilitacji, przebywający w domu opieki) 
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4.4 Wykształcenie ludności 
 

Poziom wykształcenia ludności gminy Choroszcz na tle średnich dla kraju i 
województwa białostockiego przedstawia się niezbyt korzystnie. Tylko około 36,5 % 
ludności gminy Choroszcz w wieku powyżej 13 lat (Tabela 10) posiada wykształcenie 
co najmniej średnie (dla porównania : Polska- 41, woj. podlaskie – 40, powiat biało-
stocki -35,2, gm. Supraśl- 46, gm. Tykocin - 23,2).  Udział ludności z wykształceniem 
wyższym w gminie wynosi  6,0 % i jest zbliżony do średniej dla powiatu białostockie-
go, ale niższy niż w województwie i kraju.  
 

Tabela 10  
Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia  

(NSP 2002 r.) 
 

 
Wyszczegól-

nienie 

 
Lud-
ność 

ogółem 

Poziom wykształcenia 

wyż-
sze 

poli-
cealne 

śred
nie 

za-
sadni-

cze 
zawo-
dowe 

podsta
wowe 
ukoń-
czone 

podstawo-
we nie-

ukończone 
i bez wy-

kształcenia 
szkolnego 

nieusta-
lony 

m. Cho-
roszcz 

(w liczbach) 
4838 325 230 1375 1148 1373 309 77 

(w %) 100,0 6,7 4,7 28,4 23,7 28,5 6,4 1,6 

tereny wiej-
skie gm. 

Choroszcz 
(w liczbach) 

6008 331 144 1554 1309 2144 507 19 

(w %) 100,0 5,5 2,4 25,9 21,8 35,7 8,4 0,3 

gmina Cho-
roszcz –
razem 

(w liczbach) 

10846 656 374 2930 2457 3517 816 96 

(w %) 100,0 6,0 3,5 27,0 22,6 32,5 7,5 0,9 

wojewódz-
two podla-

skie 
w % 

100,0 9,1 3,5 27,4 18,2 33,9 6,5 1,4 

powiat bia-
łostocki      

w % 
100,0 6,4 2,9 25,9 21,2 34,5 7,7 1,4 

gm. Supraśl                
w % 

100,0 10,6 3,5 31,9 17,3 31,0 5,0 0,7 

gm.Tykocin                 
w % 

100,0 3,3 1,7 18,2 20,9 44,6 10,2 1,1 

Polska                          
w % 

100,0 9,9 3,2 28,3 23,2 29,8 3,6 2,0 
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4.5 Prognoza demograficzna 
 

Prognozę ludności gminy Choroszcz opracowano na podstawie tendencji zaobser-
wowanych w demografii gminy w ostatnich dziesięciu latach (przyrost naturalny, sal-
do migracji) oraz w oparciu o prognozę ludności dla powiatu białostockiego sporzą-
dzoną przez GUS na podstawie danych z NSP -2002 r. (wykres 4). 
Założenia przyjęte przy  opracowywaniu długookresowej prognozy: 

 Badania i analizy statystyczne wskazują, iż trwający od kilkunastu lat spadek roz-
rodczości w naszym kraju jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w 
coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego 
zjawiska wymienia się rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, 
zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej 
filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne w 
jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Eksperci oceniają, iż w naj-
bliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności w 
kraju, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 roku, po 
czym w latach 2010-2020 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do 
wartości około 1,2.  

 W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej 
długości życia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów 
najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej dekadzie. 
Przeciętne trwanie życia w Polsce wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 
78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 roku, (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat 
w 2030 roku (77,6 mężczyźni, 83,3 kobiety). 

 W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy 
się nieznacznie ujemny wskaźnik migracji zagranicznych. 

 Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliższe lata na obecnym poziomie. Sy-
tuację powinien zmienić spodziewany wzrost gospodarczy, którego oznaki już 
wystąpiły, a nowy impuls może nadać członkostwo w Unii Europejskiej. Można 
oczekiwać, że związany z tym wzrost mobilności przestrzennej ludności nastąpi 
około 2010 roku i w ciągu następnych 10 lat wskaźnik migracji powróci do wielko-
ści z początku lat dziewięćdziesiątych. W migracjach między miastem i wsią kon-
tynuowane będą dotychczasowe tendencje. 
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Wykres 6 
 

Prognoza ludności powiatu białostockiego do 2030 r. 
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Wykres 7 
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Tabela 11 
Prognoza ludności gm. Choroszcz do 2030 r. 

 

 Stan istniejący 
NSP 

2002 r. * 

Prognoza ludności na rok 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2020 

 
2025 

 
2030 

Ogółem 
gmina 

12 871 12 920 13 150 13 600 14 100 14 400 14 600 

miasto 
Choroszcz 

5 705 5 710 5 800 6 000 6 200 6 330 6 400 

tereny 
wiejskie 

7 166 7 210 7 350 7 600 7 900      8 070     8 200  

* ludność faktycznie zamieszkała , tzn. mieszkająca stale oraz  przebywająca czasowo przez okres dłuższy niż 2 miesiące  

 
Przez pierwsze lata po wejściu do UE do koło 2010 r. liczba ludności Gminy będzie 
rosnąć w mniejszym tempie ze względu na malejący przyrost naturalny oraz maleją-
ce saldo migracji. Mimo dalszego osiedlania się ludności Białegostoku na terenach 
gminy Choroszcz saldo migracji będzie maleć przede wszystkim ze względu na 
przewidywany wzrost mobilności ludności – głównie odpływ za granice do krajów 
Unii. Okres 2010-2020 charakteryzować będzie pewna stabilizacja pod względem 
ruchu ludności, w związku z czym mimo nadal malejącego przyrostu naturalnego, 
przyrost ludności będzie bardziej dynamiczny. Po 2020 r. tempo przyrostu ludności w 
Gminie znów zmniejszy się głównie z powodu małej rozrodczości (wykres 7).  
 
4.6 Wnioski 

1. Rozmieszczenie ludności na terenie Gminy jest nierównomierne, około 60% 
ludności mieszka w Choroszczy i  na terenach położonych w sąsiedztwie mia-
sta Białegostoku , około 20% mieszka w 6 większych wsiach: Złotoria, Barsz-
czewo, Żółtki, Pańki, Łyski i Izbiszcze, natomiast pozostałe 20% mieszka w 24 
mniejszych miejscowościach. 

2. Liczba ludności w gminie rośnie w umiarkowanym tempie; w ciągu ostatnich 
40 lat zwiększyła się o 16,4 % , średnio rocznie przybywało około 40 miesz-
kańców; tempo przyrostu ludności systematycznie maleje; największy przyrost 
ludności w badanym okresie miały: Krupniki, Porosły i Kol. Porosły oraz miasto 
Choroszcz. 

3. Gmina charakteryzuje się korzystną strukturą płci; struktura wieku  i tendencje 
w tym zakresie (wyraźnie zauważalny proces starzenia się ludności) nie od-
biega od struktury wieku i tendencji w kraju. 

4. Poziom wykształcenia mieszkańców gminy Choroszcz jest nieco niższy niż 
poziom wykształcenia ludności kraju i całego województwa podlaskiego. 

5. Przewiduje się , że w roku 2030 Gmina osiągnie około 14 600 mieszkańców. 
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5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 

Na jakość życia mieszkańców mają wpływ zarówno elementy środowiska na-
turalnego jak i środowiska stworzonego przez człowieka. Ważna jest organizacja ży-
cia i związany z tym szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia (wa-
runki mieszkaniowe, możliwości zatrudnienia, dostępność do wszelkiego rodzaju 
usług). 
Niektóre składniki jakości życia mieszkańców zabezpiecza gmina jako zadania wła-
sne, m.in.: 
- ochrona i odpowiednie kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
- przygotowanie terenów  pod zabudowę i wyposażenie  ich w infrastrukturę tech-
niczną, 
- realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
- organizacja systemu komunikacji i organizacja  ruchu w mieście, 
- organizacja edukacji publicznej,  kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultu-
ry 
    fizycznej, turystyki i rekreacji, 
- organizacja targowisk, 
- zabezpieczenie terenów pod cmentarze komunalne. 
 
5.1 Warunki zamieszkania 
 

W 2002 r. zasoby mieszkaniowe gminy Choroszcz wynosiły 4069 mieszkań 
ogółem (NSP), co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dawało 324,0. Wskaźnik na-
sycenia w mieszkania w tym czasie dla całego kraju osiągnął poziom – 327,6 w wo-
jewództwie podlaskim - 336,0 mieszkań na 1000 ludności. Na 1 mieszkanie za-
mieszkane w gminie Choroszcz przypada 1,1 gospodarstwa domowego.  

Tabela 12 

Mieszkania zamieszkane według rodzaju podmiotów 
 będących ich właścicielami w 2002 r. 

 Ogółem  

Mieszkania stanowiące własność 

osób 

fizycz-

nych 

spół-

dzielni 

mieszka-

niowych 

gmin 
Skarbu 

Państwa 

zakła-

dów 

pracy 

pozostałych 

podmiotów 

 Gm. Cho-
roszcz 

3699 2816 719 131 21 4 - 

 w %  

Gm. Cho-
roszcz 

100,0 76,1 19,4 3,5 0,7 0,1 - 

Polska 100,0 55,2 28,6 11,5 1,7 2,2 0,6 

województwo 
podlaskie 

100,0 
 

57,9 
 

33,1 
 

6,5 
 

0,6 
 

1,3 
 

0,6 

 
Około 76 % zasobów mieszkaniowych zamieszkałych w gminie stanowi wła-

sność osób fizycznych( w Polski –55,2 %, w województwie -57,9), około 19,4 % sta-
nowi własność  spółdzielni mieszkaniowych (w Polsce- 28,6 %, w województwie- 
33,1 ), 0,7 %-Skarbu Państwa,  0,1 %- zakładów pracy. Stosunkowo niski w porów-
naniu do  struktury w kraju jest udział mieszkań stanowiących własność gminy- tylko 
3,5  % . 
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Tabela 13  

Mieszkania zamieszkane w 2002 r. według okresu wybudowania budynku  

 ogółem  
przed 

1945 

1945-

1970 

1971-

1978 

1979-

1988 

1989-

2002 

będące  

w  

budo- 

wie 

nie 

ustalono 

Gmina Choroszcz 3699 691 1083 707 679 409 107 23 

miasto Choroszcz 1551 263 311 373 417 133 49 5 

tereny wiejskie 2148 428 772 334 262 276 58 18 

 w  % 

Gmina Choroszcz 100,0 18,7 29,3 19,0 18,4 11,1 2,9 0,6 

miasto Choroszcz 100,0 17,0 20,0 24,0 26,9 8,6 3,2 0,3 

tereny wiejskie 100,0 19,9 35,9 15,5 12,2 12,8 2,7 0,8 

Polska 100,0 23,2 26,9 18,3 18,7 11,6 0,7 0,6 

  
Jak wynika z powyższego zestawienia najwięcej mieszkań , podobnie jak w za-

sobach mieszkaniowych kraju, jest w budynkach  wybudowanych w latach 1945-
1970, nieco powyżej 50 % zasobów mieszkaniowych w gminie Choroszcz zostało 
wybudowane po roku 1970  (w Polsce – około 49,3 %). Przed 1945 r. wybudowano 
około 18,7 % mieszkań ( w tym 6,5 %- przez 1918 r.).  
 

  Wykres 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura  mieszkań w  gminie wg 

okresu wybudowania budynku  

przed1918

1918-44

1945-70

1971-78

1979-88

1989-2002

w budowie

nie ustalono
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Około 83,30 % mieszkań miasta Choroszcz zostało wybudowanych po wojnie, na 
terenach wiejskich gminy - 80,1%, jednak w ostatnich latach (1989-2002) zdecydo-
wanie więcej mieszkań powstało na terenach wiejskich, głównie przyległych do mia-
sta Białegostoku. 

Tabela 14 

Wyposażenie mieszkań zamieszkanych w instalacje techniczno-sanitarne ( 

2002 r.). 

 Ogółem 

W tym mieszkania wyposażone w: 

wodociąg ustęp spłukiwany 

łazienkę 
ciepłą 
wodę 

bieżącą 
c.o. 

gaz z 
sieci razem 

w 
tym 
z 

sieci 

razem 
z odrowadze-
niem do sieci 

Gmina Choroszcz 3699 3231 2868 2841 1262 2835 2712 2596 72 

miasto Choroszcz 1551 1513 1512 1459 1173 1440 1404 1367 - 

tereny wiejskie 2148 1718 1356 1382 89 1395 1308 1229 72  

  w % ogółu 

Gmina Choroszcz 100,0 87,3 77,5 76,8 34,1 76,6 73,3 70,2 1,9 

miasto Choroszcz 100,0 97,5 97,5 94,1 75,6 92,8 90,5 88,1 0,0 

tereny wiejskie 100,0 80,0 63,1 64,3 4,1 64,9 60,9 57,2 3,3 

Polska  100,0 95,6 87,0 88,0 62,3 87,0 82,9 77,8 56,3 

 
Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne  w gminie Cho-

roszcz jest generalnie słabsze niż przeciętnie w kraju, lepsze w mieście Choroszcz 
niż na terenach wiejskich gminy, poza wyposażeniem w gaz  z sieci  (tylko 72 miesz-
kania na terenach przyległych do miasta Białegostoku posiadają gaz z sieci). Najwię-
cej, bo 87, 3 % mieszkań wyposażonych jest w wodociąg ( w mieście-97,5, wieś -
80,0), w tym z sieci- 77,5 %. Większość mieszkań z wodociągiem wyposażona jest 
również w łazienkę, ustęp spłukiwany i ciepłą wodę bieżącą. W centralne ogrzewanie 
wyposażonych jest 70,2 % mieszkań , z tego około 2/3  w centralne ogrzewanie in-
dywidualne. 

Tabela 15  

Ogólne wskaźniki zaludnienia mieszkań 

 

Przeciętna liczba osób Przeciętna po-
wierzchnia użyt-

kowa w m2  

na osobę w 1 mieszkaniu na 1 izbę 

Gmina Cho-

roszcz 3,37 0,83 22,8 

miasto Cho-

roszcz 3,33 0,84 20,3 

tereny wiejskie 3,39 0,82 24,7 

Polska: 3,25 0,88 21,1 

miasta  2,95 0,84 20,6 

wieś 3,87 0,95 1,28 

 

W 2002 r. przeciętne mieszkanie w Polsce składało się z 3,7 izb (w miastach -
3,5, na wsi- 4,1), a jego przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła 68,6 m2  (w mia-
stach- 60,7, na wsi- 84,9 ).  W  gminie Choroszcz przeciętne mieszkanie składało się 
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z 4,05 izb (w mieście-3,95, na wsi- 4,13), a   przeciętna  powierzchnia  mieszkania 
wynosiła 77,0 m2  (w mieście- 67,5, na wsi- 83,9). Wskaźniki zaludnienia mieszkań  - 
przeciętna liczba osób  na 1 izbę  i  przeciętna powierzchnia  użytkowa na 1 osobę 
są korzystniejsze od wskaźników  w kraju, natomiast  mniej korzystny niż w Polsce 
jest wskaźnik przeciętnej liczby osób  na 1 mieszkanie.    

Generalnie stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie budownictwa mieszka-
niowego (wskaźnik nasycenia w mieszkania) w gminie Choroszcz jest niższy niż w 
kraju. Warunki mieszkaniowe w gminie ogólnie rzecz biorąc są średnie, tzn. przecięt-
nie mieszkania są większe i z większą ilością izb niż w kraju, ale są gorzej wyposa-
żone w instalacje techniczno – sanitarne.  

Z analizy danych statystycznych dot. mieszkań oddanych do użytku w latach 
1993 – 2002 (Tabela16) wynika, że poza rokiem 1993 były to mieszkania w budyn-
kach indywidualnych i większość wybudowane na terenach wiejskich głównie przyle-
głych do miasta Białegostoku. Są to domy przeważnie jednorodzinne realizowane 
przez mieszkańców miasta Białegostoku. Biorąc pod uwagę ilość mieszkań oddawa-
nych do użytku w poszczególnych latach, zauważyć można tendencje wzrostowe. 
Najwięcej mieszkań oddano do użytku w ostatnich latach. 
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Tabela 16 
Mieszkania oddane do użytku w latach 1993 - 2002 
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miasto Cho-
roszcz 

22 2 3 3 4 4 4 4 4 4 8 8 13 13 6 6 * * 22 21 

wieś 
 

1 1 7 7 12 12 12 12 18 18 24 24 20 20 29 29 * * 35 35 

Razem mia-
sto i gmina  

23 3 10 10 16 16 16 16 22 22 32 32 33 33 35 35 * * 57 56 

 
 
*- brak danych 
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Źródła utrzymania ludności i możliwości zatrudnienia na terenie gminy 
 

Wg wyników NSP w 2002 r.(Tabela17) około 64,9 % mieszkańców gminy 
utrzymało się głównie z pracy (53,8,5 %-poza rolnictwem, 11,0 % - z pracy w rolnic-
twie). Z niezarobkowego źródła utrzymywało się 33,9 % ludności (z emerytur – 16,8 
%, z rent –5,9 %), zaś z dochodów z własności – 0,2 % ludności. 

Z punktu widzenia analizy rynku pracy ludność w wieku 15 lat i więcej można 
podzielić - zgodnie z międzynarodowymi standardami - na trzy podstawowe katego-
rie: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą 
razem kategorię aktywnych zawodowo. Zgodnie z wynikami NSP w 2002 r. aktyw-
nych zawodowo w gminie było 5282 osoby (50,5 % ludności powyżej 15 lat, w tym 
pracujących-4424  i 858- bezrobotnych), biernych zawodowo – 4621 (44,2 %) i 552 
osoby o nieustalonym statusie na rynku pracy (5,3 %). W tym czasie w Polsce ak-
tywni zawodowo stanowili 53,6 %, a bierni zawodowo- 43,0 % ludności powyżej 15 
lat. Współczynnik aktywności zawodowej w gminie Choroszcz wynosił 53,3 % ( w 
kraju 55,5), a stopa bezrobocia w Gminie osiągnęła poziom 16,2 ( w Polsce- 21,2%). 

 
Tabela 17  

Pracujący na terenie gm. Choroszcz (bez rolnictwa indywidualnego) 
wg faktycznego stałego miejsca pracy stan na 31.XII.2002 r. 

 
Wyszczególnienie 

 
Ogółem 

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo i 

rybołówstwo 

Przemysł 
i  

budownic-
two 

Usługi 

razem rynko-
we 

nieryn-
kowe 

Gmina Choroszcz 
w liczbach 

2047 35 398 1614 179 1435 

w  % 100,0 1,7 19,4 78,9   

powiat białostocki                      
w  % 

 
100,0 

 
4,8 

 
37,4 

 
57,8 

  

województwo 
podlaskie        w % 

 
100,0 

 
1,6 

 
31.0 

 
67,4 

  

 
Polska             w % 
 

 
100,0 

 
2,3 

 
37,2 

 
60,5 

  

Uwaga: dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 

Tabela 18  
Pracujący (bez rolnictwa indywidualnego) 

wg faktycznego stałego miejsca pracy stan na 31.XII.2002 r. 
 
 
Wyszczególnienie 

 
Ogółem 

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo i 

rybołówstwo 

Przemysł 
i  

budownictwo 

Usługi 

razem rynkowe nierynkowe 

Gmina Cho-
roszcz 

w liczbach 

2047 35 398 1614 179 1435 

w  % 100,0 1,7 19,4 78,9   

powiat biało-
stocki  

 w  % 

 
100,0 

 
4,8 

 
37,4 

 
57,8 

  

województwo 
podlaskie    
                    w % 

 
100,0 

 
1,6 

 
31.0 

 
67,4 

  

Polska  
                   w % 

 
100,0 

 
2,3 

 
37,2 

 
60,5 

  

* dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 
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Rynek pracy w obrębie gminy jest niewielki. Spośród pracujących na terenie 
gminy poza rolnictwem indywidualnym większość (78,9 %) zatrudnionych jest w sek-
torze usług, głównie nierynkowych , 19,4 % w przemyśle i budownictwie , a tylko 1,7 
% w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie. Taka struktura zatrudnienia 
związana jest z położeniem gminy w sąsiedztwie miasta Białegostoku.  

Tabela 19 
 

Struktura bezrobocia w latach 1996-2001 

 (bezrobotni zarejestrowani )  

Rok Liczba bezrobotnych 

 Ogółem w gminie miasto wieś 

1996 552 213 339 

1997 337 136 201 

1998 407 159 248 

1999 551 236 315 

2000 569 221 348 

2001 644 280 364 

2002 686 317 369 
 

Stopa bezrobocia w gminie Choroszcz jest niższa niż średnia w kraju , ale 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych  od 1997 r. wykazuje tendencje wzrostowe. 

 

Wykres 7 
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Tabela 20   
Ludność wg głównego źródła utrzymania (NSP 2002 r.) 

 
 
 
 

Wyszczegól-
nienie 

 
 
 
Ogółem 

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego 

praca  * niezarobkowe źródło  
dochody 
z własno-

ści 

 
nieustalone razem poza rolnictwem w rolnictwie razem emerytura renta 

inwa-
lidzka 

pozostałe 
nizarobkowe 

źródła 
 razem najemna na rachu-

nek wła-
sny lub z 

dochodów 
z najmu 

razem w tym w 
swoim 
gospo-

darstwie 
rolnym 
(działce 
rolnej) 

 
Gmina  
(w liczbach) 

 
 

12871 

 
 

8349 

 
 

6929 

 
 

6132 

 
 

797 

 
 

1420 

 
 

1299 

 
 

4365 

 
 

2169 

 
 

764 

 
 

1432 

 
 

25 

 
 

132 

 (w %) 100,0 64,9 53,8   11,0  33,9 16,8 5,9  0,2 1,0 

miasto Cho-
roszcz 
(w liczbach) 

 
 

5705 

 
 

3723 

 
 

3556 

 
 

3204 

 
 

352 

 
 

167 

 
 

126 

 
 

1893 

 
 

775 

 
 

271 

 
 

847 

 
 
- 

 
 

89 

(w %) 100,0 65,2      33,2    - 1,6 

 
tereny wiejskie 
( w liczbach) 

 
 

7166 

 
 

4626 

 
 

3373 

 
 

2928 

 
 

445 

 
 

1253 

 
 

1173 

 
 

2472 

 
 

1394 

 
 

493 

 
 

585 

 
 

25 

 
 

43 

(w %) 100,0 64,5      34,5    0,3 0,7 

województwo 
podlaskie 
(w liczbach) 

 
1208606 

 
780224 

 
574551 

 
495043 

 
79508 

 
205673 

 
193267 

 
409481 

 
222618 

 
83819 

 
103044 

 
2825 

 
16076 

w % 100,0 64,5      33,9 18,4 6,9  0,2 1,3 

* łącznie z dochodami z najmu 
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Obsługa ludności w zakresie wychowania, oświaty, nauki i kultury 
 
Przedszkola 
Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole samorządowe zlokalizowane w Cho-
roszczy przy ul. Powstania Styczniowego 4. Obejmuje opieką 195 dzieci w 7 oddzia-
łach, w tym 66 sześciolatków. Ogólnie gmina zapewnia opiekę przedszkolną (łącznie 
z sześciolatkami w klasach „0” w szkołach podstawowych) 230 dzieciom ( w tym 6-
latki 101), czyli z przedszkoli na terenie Gminy korzysta tylko około 43 % dzieci bę-
dących w wieku przedszkolnym. W związku z generalną tendencją spadku urodzeń, 
z roku na rok maleje zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. W porównaniu 
do 1994 r. liczba dzieci korzystających z przedszkolna w gminie zmalała o 34. Z 
uwagi na obowiązek objęcia opieką przedszkolną wszystkich dzieci w wieku 6 lat w 
najbliższym czasie zwiększą się nieco potrzeby w tym zakresie. Istnieje możliwość 
zaspokojenia tych potrzeb poprzez szkoły podstawowe. 
 
Szkoły podstawowe 
Funkcjonujące na terenie gminy szkoły podstawowe finansowane są przez władze 
samorządowe.  

Tabela 21 
Szkoły podstawowe 

 
Lp. Nazwa i lokalizacja szkoły Liczba dzieci Liczba 

oddziałów 
Liczba 

nauczycieli ogółem w tym: 
sześciolatki 

1. Szkoła Podstawowa  
w Choroszczy 

559 - 24 50 

2. Szkoła Podstawowa  
w Barszczewie 

57 6 7 11 

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie 68 11 7 12 

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie 56 9 7 10 

5. Szkoła Podstawowa w Złotorii 82 9 7 10 

 Razem 822 35 52 93 

  
Do 5 szkół istniejących na terenie gminy uczęszcza łącznie 822 dzieci , w tym 787 to 
uczniowie klas I-VI. Na 1 oddział średnio przypada 15,8 ucznia  (w Białymstoku 
22,2), na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada około 9 uczniów (w Białymstoku -
13). Po przejęciu w 1996 r. szkół  przez samorząd gminy  dokonano  remontów bądź  
modernizacji we wszystkich szkołach, w związku z czym warunki znacznie się po-
prawiły . 
Na podstawie danych z NSP z 2002 r. szacuje się, że na terenie gminy Choroszcz 
mieszka obecnie około 1000 dzieci w wieku szkoły podstawowej. Około 220 dzieci 
(zwłaszcza zamieszkałych na terenach  przyległych do granic miasta Białegostoku) 
uczęszcza najprawdopodobniej  do szkół podstawowych w Białymstoku.  
W związku z już widoczną  i prognozowaną na dalsze lata tendencją spadku uro-
dzeń, przewiduje się spadek liczby uczniów szkół podstawowych , a co za tym idzie 
wzrost kosztów utrzymania istniejących szkół , co wymusi konieczność zmiany ich 
organizacji , a nawet likwidację małych obiektów. 
 
Gimnazja 
 Na terenie gminy wg danych NSP w  2002 r.  mieszkało 596 osób w wieku gimna-
zjalnym (13-15 lat) , w roku bieżącym  - około 600. Obecnie funkcjonuje w gminie 1  
gimnazjum publiczne zlokalizowane w Choroszczy przy  ul. Powstania Styczniowego 
26 A, liczące 444 uczniów, uczących się w 18 oddziałach.  Pozostała młodzież z tej 
grupy wiekowej korzysta ze szkół gimnazjalnych w Białymstoku. Z czasem liczeb-
ność tej grupy wiekowej również będzie malała. 
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Szkoły ponadgimnazjalne 
W obrębie gminy funkcjonuje Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy li-
czące  23 uczniów w 2 oddziałach. Wg NSP w 2002 r. gmina Choroszcz liczyła 663 
mieszkańców w wieku 16-18 lat  Pozostała młodzież uczęszcza do szkół ponadgim-
nazjalnych w Białymstoku. 
 
Usługi kultury 
Działalność kulturalną na terenie gminy koordynuje Miejsko- Gminne Centrum Kultu-
ry przy ul. Sienkiewicza 29, powołane  w 1993 r. z połączenia Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Corocznie organizowanych jest wiele imprez 
kulturalnych, m.in. festyny w różnych miejscowościach gminy (Dni Choroszczy,  Dni 
Ziemi, Festyn na Antoniego w Klepaczach, Dzień Ogórka w Kruszewie i inne), cy-
kliczne koncerty „Cztery Pory Roku”,  spotkania autorskie w ramach Salonu Literac-
kiego, wystawy , obchody świąt narodowych, konkursy recytatorskie i konkursy pio-
senkarskie. Oprócz działalności kulturalnej Centrum Kultury zajmuje się promocją 
gminy (Jarmark Dominikański), prowadzi informację turystyczną (Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej), działalność wydawniczą („Gazeta w Choroszczy”, tomiki 
poezji miejscowych autorów, informatory turystyczne, widokówki, kalendarze imprez), 
turystyczną i sportową. MGCK wspiera również działalność dwóch zespołów ludo-
wych „Narwianek” z Kruszewa i „Klepaczanek” z Klepacz oraz Zespół Muzyki Etnicz-
nej, współpracuje z kilkoma  stowarzyszeniami , m.in. z Towarzystwem Przyjaciół 
Choroszczy,  PTTK, Kołem Wędkarskim, Stowarzyszeniem  Honorowych Dawców 
Krwi itp. Na terenie miasta Choroszczy funkcjonuje  Muzeum Wnętrz Pałacowych 
(Muzeum Podlaskie w Białymstoku). W byłym klasztorze podominikańskim  mieści 
się Muzeum Archidiecezji Białostockiej. 
Ważnym zadaniem wykonywanym przez gminę jest finansowanie upowszechniania 
czytelnictwa. Na terenie gminy funkcjonuje biblioteka publiczna w Choroszczy  oraz 2 
filie na terenie wsi: w Barszczewie (w budynku prywatnym) i  Klepaczach (w budynku 
OSP). Łącznie biblioteki posiadały (stan na 31.XII.2002 r.) księgozbiór o wielkości 
31,7 woluminów, około 2,5 tys. woluminów na 1000 mieszkańców (średnio w woj. 
podlaskim 3,6 tys., w pow. białostockim – 3,9 tys.). Biblioteka w Choroszczy posiada 
jeden z najwyższych  w województwie wskaźników wypożyczeń na 1 czytelnika – 
38,4 woluminów rocznie. 
 
5.2 Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

 
W zakresie lecznictwa podstawowego teren gminy obsługuje  od 1 stycznia 2001 r. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Choroszczy przy ul. Powstania 
Styczniowego 6, który powstał w wyniku prywatyzacji dawnej Przychodni Rejonowej . 
Jest to placówka pełnoprofilowa z podstawowymi poradniami  (ogólną, dwiema sto-
matologicznymi, poradnią dla dzieci i poradnią dla kobiet), zatrudniająca łącznie 6 
lekarzy i 7 osób personelu pomocniczego,  obsługująca około 6,5 tys. mieszkańców 
Choroszczy i okolicznych wsi .   
Poza tym na terenie gminy funkcjonują: 

 prywatne gabinety (poradnia ogólna – internistyczna i stomatologiczna) funk-
cjonujące w dawnym Ośrodku Zdrowia w Barszczewie, świadczące usługi 
medyczne w podstawowym zakresie dla mieszkańców okolicznych wsi; 

 kontraktowe gabinety lekarskie funkcjonujące w budynkach dawnego Wiej-
skiego Ośrodka Zdrowia w Konowałach i Złotorii; 

 mieszkańcy  wsi Klepacze korzystają ze względów komunikacyjnych z pod-
stawowych usług medycznych na terenie  miasta Białegostoku. 

Podstawowe usługi zdrowia na terenie gminy Choroszcz  są w pełni zabezpieczone. 
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W zakresie lecznictwa otwartego specjalistycznego mieszkańców gminy Choroszcz 
obsługują placówki zlokalizowane na terenie miasta Białegostoku.  
Na terenie gminy funkcjonują 2 prywatne punkty apteczne- w Choroszczy przy ul. 
Powstania Styczniowego 6D i przy ul. Sienkiewicza 29. 
  W Choroszczy funkcjonuje poza tym  1 obiekt lecznictwa zamkniętego, obsłu-
gujący mieszkańców województwa podlaskiego oraz województw sąsiednich – Sa-
modzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład  Opieki Zdrowotnej. Szpital posiada 
łącznie miejsca dla 1170 chorych. 
Na terenie gminy nie ma żłobków, tym zakresie teren gminy obsługują obiekty zloka-
lizowane w Białymstoku. 

Instytucjonalną pomocą społeczną na terenie gminy zajmuje się Miejsko- 
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dominikańskiej 2 , zatrudniający 4 
pracowników socjalnych.  Opieką społeczną obejmowane są  osoby z racji: bezdom-
ności, sieroctwa, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, 
długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu, narkomanii, trudności przystosowania 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego , poszkodowane w wyniku klęsk żywioło-
wych lub ekologicznych. 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 placówka pomocy społecznej: Dom Pomocy 
Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy  przy al. Niepodległości 4, przeznaczony dla 
osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkały przez 
około 300 osób.  Jest to placówka o wysokim standardzie.  

 
5.3 Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 

Na terenie gminy Choroszcz funkcjonuje  10 jednostek  Ochotniczej Straży 
Pożarnej (Choroszcz,  Barszczewo, Klepacze, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Rogowo, 
Rogówek, Żółtki i Złotoria)  , w tym  dwie włączone do krajowego systemu ratowni-
czo- gaśniczego (Choroszcz i Klepacze), wyposażonych w podstawowy sprzęt  ga-
śniczy, ale wymagający w dużym stopniu wymiany na nowocześniejszy. 

W mieście Choroszcz funkcjonuje  Komisariat  Policji , zatrudniający  około 30  
funkcjonariuszy, obsługujący  łącznie około 43 tys. mieszkańców zamieszkałych 
gminę: Choroszcz,  Juchnowiec Dolny, Dobrzyniewo Kościelne, Tykocin i Zawady. 

  
5.4 Usługi handlu, gastronomii, administracji i inne 
 

 Na obszarze gminy wg stanu na 31.XII.2002 r. ogółem funkcjonowało 76 skle-
pów o łącznej powierzchni sprzedażowej 9 193 m2, co dawało wskaźnik nasycenia – 
732 m2/ na 1000 mieszkańców (w pow. białostockim-  573 m2/ na 1000 mieszkań-
ców). Jak wynika z poniższego zestawienia zróżnicowanie branżowe sklepów jest 
niewielkie. Są to głównie sklepy ogólnospożywcze.  Stosunkowo dużo, z racji blisko-
ści miasta Białegostoku , jest obiektów z pojazdami mechanicznymi. 
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Tabela 22 
Sklepy i stacje paliw 

 

 
 

Wyszczególnienie 
 

 
Gmina razem 

 
Miasto 

 
Wieś 

 
liczba 

pow. 
sprzedażowa 

w m
2
 

 
liczba 

pow. 
sprzedażowa 

w m
2
 

 
liczba 

pow. 
sprzedażowa 

w m
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

Sklepy ogółem 
w tym: 

76 9193 41 2751 35 6442 

ogólnospożywcze 33 2320 14 1028 19 1292 

mięsne - - - - - - 

z wyrobami  
odzieżowymi 

1 65 1 65 - - 

z obuwiem i wyro-
bami skórzanymi 

- - - - - - 

z meblami i sprzę-
tem oświetleniowym 

1 3500 - - 1 3500 

ze sprzętem RTV 
 i  AGD 

- - - - - - 

z  artykułami pi-
śmiennymi i księ-

garnie 
- - - - - - 

z pojazdami  
mechanicznymi 

6 1105 1 62 5 1043 

stacje paliw 3 × 1 × 2 × 

 
Ważna jest ocena samych mieszkańców gminy. Jak wynika z ankiet przeprowadzo-
nych przez autorów „Strategii rozwoju gminy Choroszcz”, przeszło połowa ankieto-
wanych wyraziła zadowolenie z ilości  sklepów spożywczych. Natomiast  większość 
badanych wyraziła swoje niezadowolenie z ilości: sklepów przemysłowych oraz ilości 
różnego rodzaju punktów usługowych (krawieckich, szewskich, fryzjerskich, magla). 
Wskazano szczególnie na bardzo duży niedorozwój tego typu usług na terenach 
wiejskich. 
Usługi gastronomiczne zlokalizowane są głównie w obiektach noclegowych przy szo-
sie warszawskiej i obsługują głównie przyjezdnych (pensjonat „Dwór nad Narwią” w 
Rogowie, hotel „Dworek” w Choroszczy przy ul.  Warszawskiej, motel „Chińczyk” w 
Żółtkach). Na terenie Choroszczy funkcjonuje  kawiarnia „U Moesa” w MGCK i kilka 
barów serwujących głównie napoje oraz bary wiejskie  w Izbiszczach i Kruszewie.  
Na terenie gminy istnieją poza tym producenci żywności : Zakład Spożywczy „KABO” 
produkujący wędliny drobiowe, Zakład Masarniczy  w Choroszczy,   Przetwórstwo 
Warzyw w Choroszczy i  Śliwnie, piekarnia i przetwórstwo ryb w Choroszczy. 
Na terenie gminy funkcjonują poza tym następujące obiekty administracyjne:  

 Urząd Miejski w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, 

  urzędy pocztowe: w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26, w Ko-
nowałach i Złotorii,  

 Bank Spółdzielczy, Rynek 11 listopada 9  
oraz sakralne:  

 Parafia Rzymskokatolicka przy ul. Mickiewicza 2 

  i Parafia Prawosławna przy ul. Lipowej 1/1. 
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5.5 Warunki do wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy oraz turystów 

Cenne walory przyrodnicze i kulturowe terenów gminy w postaci Narwiańskiego Par-
ku Narodowego oraz licznych zabytków, stwarzają dobre warunki do wypoczynku 
mieszkańców gminy. Jednocześnie walory te są szansą na rozwój turystyki jako wio-
dącej funkcji rozwoju gminy. Rozwój  tej gałęzi na terenie gminy spowodował  fakt 
powstania NPN w 1996 r. Zmieniła się również struktura ruchu turystycznego. 
Zmniejszyła się turystyka krajoznawcza, rozwinęła się zaś turystyka kwalifikowana, w 
tym zagraniczna, agroturystyka, turystyka tranzytowa. Obecnie ruch turystyczny na 
terenie gminy można szacować na około 15 tysięcy osób rocznie. O takich tenden-
cjach świadczą również inwestycje w turystyce. 

Do bazy towarzyszącej zaliczyć należy przede wszystkim szlaki turystyczne, z któ-
rych korzystają zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści. Głównym szlakiem komuni-
kacyjnym, po którym przemieszczają się turyści zmotoryzowani jest droga krajowa z 
Białegostoku do Warszawy. Powstały przy niej trzy stacje paliw, kilka barów, motele. 
Przez teren gminy po jej najciekawszych miejscach prowadzą szlaki turystyczne: 
piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie.  

Dla turystów pieszych wyznakowane są przez gminę trzy szlaki piesze:  

 im.Z.Glogera z Białegostoku przez Choroszcz do Tykocina i Jeżewa, 46 km, 
znaki zielone,  

 Nadnarwiański z Białegostoku do Paniek, 31 km, znaki żółte,  
 Włókniarzy z Fast do Strabli, 65 km, znaki niebieskie. 

W 1999 r. powstały również szlaki rowerowe: 

 Światowida z Białegostoku do Kruszewa, 20 km, znaki zielone,  
 Rowerowa Obwodnica NPN zaczynająca się i kończąca w Choroszczy, 90 km, 

znaki czerwone. 

Przez gminę prowadzą również dwa szlaki wodne: 

 Rozlewisk Narwi z Suraża do Rzędzian, 50 km,  
 Chodkiewicza Supraślą z Gródka do Złotorii, 90 km. 

Na bazie Narwiańskiego Ośrodka Narciarskiego w Dzikich opracowane są również 
nieznakowane trasy dla nart śladowych. 

W Krupnikach znajduje się niewielka stadnina. Do bazy towarzyszącej można zali-
czyć również boiska w niektórych wsiach i w Choroszczy, z których mogą korzystać 
również turyści. Turyści mogą korzystać również z instytucji kulturalnych w postaci 
bibliotek w Barszczewie, Klepaczach, Choroszczy, zwiedzić Muzeum Wnętrz Pała-
cowych w Choroszczy, Galerię "U Moesa" wziąć udział w imprezach organizowanych 
przez M-GCK. 

Duże znaczenie dla turystyki posiada Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w 
Choroszczy oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Dolina Górnej Narwi. Wydawane 
są tu materiały promocyjne, prowadzone jest doradztwo turystyczne. Na terenie gmi-
ny znajdują się dwie wypożyczalnie sprzętu turystycznego. Narwiański Ośrodek Nar-
ciarski w Dzikich wypożycza narty biegowe dla 30 osób. Klub Kajakowy "Meander" w 

http://www.choroszcz.pl/view.php?id=t008
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Choroszczy posiada 8 kajaków. Mieszkańcy gminy dysponują ponadto łodziami py-
chówkami oraz wozami konnymi służącymi również turystom. 

6. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
6.1 Ogólna charakterystyka środowiska  
 

 W / g podziału fizyczno geograficznego Polski J. Kondrackiego i A. Richlinga 
gmina Choroszcz położona jest w całości na Nizinie Pólnocnopodlaskiej i przynależy 
do dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Białostockiej 843.33 (wschodnia część gmi-
ny) i Doliny Górnej Narwi 843.36 (północno-zachodni fragment gminy). 
Mezoregiony wyraźnie wyróżniają się w krajobrazie terenu .  
Teren wysoczyzny, charakteryzuje lekko falistą rzeźbą poprzecinaną dolinami  ma-
łych rzek i strumieni. Pojedyncze wzniesienia nie przekraczają wys. 150 m n. p. m.  
Najwyżej położone tereny znajdują się w południowej części gminy, osiągające wy-
sokość 148,2 m n. p. m. W krajobrazie wysoczyzny wyróżnia się mozaikowaty układ 
pól uprawnych, lasów i użytków zielonych,  poprzecinanych gęstą siecią dróg i wsi 
wtopionych w teren. 
Zachodnia część gminy obejmująca pradolinę Narwi i północno zachodnia obejmują-
ca ujściowy odcinek pradoliny rzeki Supraśl cechuje się płaską rzeźbą terenu i otwar-
tym krajobrazem bagien i łąk pradolin rzecznych.  
W okolicy Złotorii przy ujściu Supraśli do Narwi znajdują się najniżej położone tereny 
108,7 m n. p. m. Różnica wysokości na terenie gminy wynosi 39,5 m.  
Obecnie występująca rzeźba wysoczyzny  została ukształtowana przez zlodowace-
nie środkowopolskie.  Zabagnienie doliny Narwi i Supraśli nastąpiło w peryglacjale i  
holocenie. 
 
6.2 Hydrografia – sieć rzeczna, stan sanitarny wód 

 
Gmina Choroszcz położona jest w dorzeczu zlewni rzeki Narew, która stanowi 

zachodnią i południową granicę gminy. Wszystkie cieki wodne będące na terenie 
gminy odprowadzają swoje wody do Narwi stanowiąc jej prawe dopływy. Do najwięk-
szych należy rzeka Supraśl, rzeka Horodnianka z licznymi bezimiennymi dopływami i 
rowami melioracyjnymi i potok Czaplinianka zbierający wody powierzchniowe z połu-
dniowo-wschodniej części gminy oraz liczne rowy melioracyjne odprowadzające swo-
je wody wprost do doliny Narwi. Wody posiadały zróżnicowany stan czystości. Do II 
klasy czystości zaliczanych było 27,4% długości rzeki, do klasy III zaliczono 68,6% 
długości rzeki. Wody nadmiernie zanieczyszczone wystąpiły na długości, 4% biegu 
rzeki. Rzeka Narew na terenie gminy na odcinku ujścia Czaplinianki do miejscowości 
Izbisze posiadała wody zaliczone do III klasy czystości. Potok Czaplinianka posiadał 
wody II klasy czystości. Od miejscowości Izbisze do ujścia rzeki Horodianki do Narwi 
wody rzeki zostały zaliczone do II klasy czystości. Wody rzeki Horodianka były zali-
czane do III klasy czystości poniżej miasta Choroszcz. Po odprowadzeniu wód z 
oczyszczalni ścieków zaliczono je do wód pozaklasowych. Również od tego miejsca 
wody Narwi obniżyły swój stan czystości z klasy II do klasy III. Wody rzeki Supraśl 
wpływające do Narwi także były zaliczane do III klasy czystości. Na pozostałym od-
cinku rzeki Narew przepływającym przez gminę Choroszcz wody pozostały w III kla-
sie czystości.  

Poniżej zamieszczono omówienie danych WIOŚ Białystok pomiarów w punk-
tach pomiarowych znajdujących się na rzecze Narew na terenie gminy Choroszcz i w 
jej sąsiedztwie (w 2001 r.): 
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* Punkt w miejscowości Bokiny (teren Narwiańskiego Parku Narodowego – 
przed gminą Choroszcz) 

Rzeka Narew wykazuje w tym punkcie III klasę czystości, jedynie ze względów 
bakteriologicznych (miano coli typu kałowego). Wartości utlenialności, ChZT, fosforu 
ogólnego, chlorofilu "a" oraz indeksu saprobowego sestonu odpowiadały II klasie. 
Pozostałe wskaźniki mieszczą się w klasie I czystości wód.  
* Punkt w miejscowości Rzędziany (teren Narwiańskiego Parku Narodowego) 

Jakość wód wykazuje II klasę czystości. Do tej klasy kwalifikują rzekę wartości 
parametrów: utlenialności, ChZT, indeksu saprobowego sestonu oraz miana coli typu 
kałowego. Badania metali wykazują obecność: żelaza (I klasa), manganu (1-krotnie II 
klasa) oraz miedzi (jednorazowo wartość nieznacznie przekraczająca obowiązujące 
normy. 
* Dopływ rzeka Czaplinianka - profil ujściowy (teren Narwiańskiego Parku Na-
rodowego)  

Wykonane badania w 2001 roku wykazały, że wskaźniki fizykochemiczne i 
biologiczne są charakterystyczne dla wód czystych, odpowiadające I/II klasie czysto-
ści. Jedynie w miesiącu maju zanotowano podwyższoną wartość azotu azotynowego 
(III klasa), a w miesiącu sierpniu tlenu rozpuszczonego (wartość pozaklasowa). 
Ogólnie, ocena stanu czystości wód rzeki odpowiadała II klasie czystości i była po-
dobna jak w roku 1997. 
* Ujście rzeki Horodnianki poniżej m. Choroszcz (otulina NPN) 

Dopływ Rzeka Horodnianka w profilu ujściowym nie odpowiadała normom ze 
względu na wartość miana coli typu kałowego oraz indeks saprobowości sestonu (1 
wynik pozaklasowy na 12). W III klasie znajdowały się wartości takich parametrów, 
jak: utlenialność, azot azotynowy, fosfor ogólny i zawiesina. Spośród badanych 4-
krotnie w roku zawartości metali stwierdzono obecność: żelaza, cynku, miedzi i niklu 
(I klasa) oraz manganu (4-krotnie II klasa).  
* Punkt w miejscowości Żółtki  

Poniżej ujścia pozaklasowych wód rzeki Horodnianki, podobnie jak w po-
przednich latach, następuje obniżenie jakości wód rzeki Narew w tym punkcie z II do 
III klasy czystości. W III klasie mieszczą się wskaźniki biologiczne: miana coli typu 
kałowego oraz wartość indeksu saprobowego sestonu. Wskaźniki fizykochemiczne, 
poza utlenialnością, ChZT i fosforem ogólnym (II klasa), wykazują I klasę czystości 
wód. 

 
W tabeli 23 poniżej przedstawiono dane z punktów pomiaru czystości rzeki 

Narew i Supraśl znajdujących się na terenie gminy Choroszcz lub na jej granicach 
oraz w sąsiedztwie.  
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Tabela 23 

Punkty pomiaru stanu czystości wód rzek. 

Stano-
wisko 

Położenie 
stanowiska 

Km 
biegu 
rzeki 

Uzasadnienie 
wyboru 

Klasa 
według 
badań 

Wskaźniki kwalifikujące 

6 
w m. Uhowo 
powyżej m. 

Łapy 
347,4 

określenie stanu 
czystości wód 

powyżej m. Łapy 
II 

II -- utlenialność, ChZT, fosfora-
ny, fosfor og., chlorofil "a", spro-
bowość sestonu, miano coli typu 

kałowego 

7 

w m. Bokiny 
poniżej rz. 

Bokiny poniżej 
rz. Turośnian-

ki 

338,0 
określenie wpływu 
ścieków z m. Łapy 

III 

III -- miano Coli 
II -- utlenialność, ChZT, fosfor 
og., chlorofil "a", saprobowość 

sestonu 

8 
w m. Rzę-

dziany 
314,8 

Okreslenie stanu 
czystości powyżej 

rz. Horodnianki 
II 

II -- utlenialność, ChZT, sprobo-
wość sestonu, miano coli 

9 

dopływ rz. 
Horodnianka 
niżej m. Cho-

roszcz 

0,5 

Określenie stanu 
czystości wód 

przed ujściem do 
Narwi 

n.o.n. 

n.o.n. -- saprob. sestonu, m. coli 
III -- utlenialnośc, azot 

azotynowy, fosfor ogólny, 
zawiesina ogólna 

II -- BZT5, ChZT, azot 
og.,fosforany 

10 
w m. Żółtki 

powyżej ujścia 
rz. Supraśl 

302,2 

określenie stanu 
czystości przed 
wejściem rz. Su-

praśl 

III 
III -- saprob. sestonu, miano coli  
II -- utlenialność, ChZT, fosfor 

ogól. 

Źródło Raport "Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001" WIOŚ Białystok. 

 

Stan czystości wód rzeki Narew na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego 
nie uległ zasadniczym zmianom na przestrzeni ostatnich lat (II/III klasa). Wskaźniki te 
odnoszą się tym samym do wód znajdujących się na terenie gminy Choroszcz. Ob-
serwowane jest okresowe zanieczyszczanie tego odcinka rzeki spływającym zakwi-
tem sinic ze zbiornika Siemianówka, który powoduje w sezonie letnio-jesiennym jego 
degradację do wód pozaklasowych.  

Prowadzone badania dopływów rzeki Narew na terenie Narwiańskiego Parku 
Narodowego (Lizy, Turośnianki i Awissy) wykazały uwidaczniający się negatywny 
wpływ źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarach zlewni tych rzek. Mogą 
one stanowić istotne zagrożenie dla jakości wód Narwi na terenie Parku, w przypad-
ku pogłębiającego się stopnia zanieczyszczenia tych rzek. 

Jakość wód dopływu -- rzeki Supraśl w profilu ujściowym, będącej pośrednim 
odbiornikiem ścieków z aglomeracji białostockiej, ulega stopniowej poprawie. W roku 
2001 po raz pierwszy od wielu lat sklasyfikowano ją w III klasie czystości. Od paru lat 
nie wywiera ona negatywnego wpływu na rzekę Narew. 

Jakość wód rzeki Narew na odcinku od ujścia Horodnianki do ujścia Śliny od-
powiada III klasie czystości i nie uległa zasadniczym zmianom w stosunku do badań 
z 2000 roku. 
 
6.3 Wody podziemne 

 
Wody podziemne trzecio i czwartorzędowe są głównym źródłem zaopatrzenia 
w wodę ludności województwa podlaskiego. Charakteryzują się one stosunkowo do-
brą jakością, jednak ze względu na możliwość zanieczyszczenia wymagają szcze-
gólnej ochrony. Zgromadzone są one w 3 udokumentowanych zbiornikach wód pod-
ziemnych: pradoliny rzeki Biebrzy (GZW-217), pradoliny rzeki Supraśl (GZW-218) 
i Sandru Kurpie (GZW-216). Na terenie gminy Choroszcz wody podziemne 
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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 hydroge-
ologicznych. Główne źródło ujmowania wód podziemnych dla celów użytkowych na 
obszarze gminy stanowią utwory czwartorzędowe. Północna część obszaru gminy 
objęta jest zasięgiem występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(G.Z.W.P.) o znaczeniu krajowym. Granice zasięgu G.Z.W.P. ustalone zostały Decy-
zją KDH2/013/5996/97 Ministra OŚ,ZN i L z dn. 5.02.1997r. G.Z.W.P. podlega 
szczególnej ochronie tym bardziej, że nie posiada ciągłej warstwy izolacyjnej (gliny) 
od powierzchni terenu. Zasięg G.Z.W.P. i strefy ochronnej wokół zbiornika został 
wrysowany na załączonych mapie uwarunkowań studium zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 
 

6.3.1 Kredowe piętro wodonośne 
 

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

 
6.3.2 Trzeciorzędowe piętro wodonośne 

 
Trzeciorzędowe utwory geologiczne nie występują na całym obszarze gminy i są sła-
bo zbadane pod względem zasobów wody. Występowanie wód w utworach trzecio-
rzędowych związane jest z warstwami piaszczystymi powstałymi w okresie oligoceń-
skim i mioceńskim.   Warstwa wodonośna w tych utworach występuje na głębokości 
od 100 -140 m, a 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.  
 

6.3.3 Czwartorzędowe piętro wodonośne 
 

W obrębie warstw przypowierzchniowych wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych:  
 poziom l – przypowierzchniowy, 
 pierwsza wgłębna użyt. warstwa wodonośna – poziom II - międzymorenowy 

(II a), 
 pierwsza wgłębna użyt. warstwa wodonośna - poziom II - międzymorenowy (II 

b), 
 druga wgłębna użyt. warstwa wodonośna - poziom III – spągowy. 

 
Poziom III - spągowy - rzędne stropu wahają się w granicach 36 - 73 m. 
n.p.m. Natomiast strop zalegania tego poziomu w dolinie Supraśli jest inny 
i wiąże się z występowaniem piaszczystego kompleksu wodonośnego 
o miąższości ponad 100 m. tworzącego jedną warstwę wodonośną pod 
względem hydraulicznym. Seria tego piaszczystego kompleksu wodonośne-
go łączy poziom spągowy (III) z poziomami wyżej zalegającymi. 
Rzędne spągu warstw wodonośnych poziomu III najczęściej występują 
w przedziale rzędnych 25 - 45 m. n.p.m. i mogą łączyć się z wodami wystę-
pującymi w utworach trzeciorzędowych. 
Miąższość tego poziomu jest zróżnicowana i tak: w okolicy doliny kopalnej 
Supraśli sięga rzędu 40 - 65 m., a na pozostałych obszarach występujące 
miąższości tego poziomu wynoszą od 15 - 25 m. 
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Studnie ujmujące poziom III wodonośny w dolinie kopalnej rzeki Narwi od-
znaczają się dużymi wydajnościami w granicach 100 - 265 m3h (Jurowce) 
i wysokimi wartościami wydajności jednostkowych od 20 do 37 m3h/1 m.s. 
Na pozostałym obszarze 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. 

 
Poziom miedzymorenowy II b - charakteryzują następujące dane: 

 zachowanie ciągłości występowania, 

 występuje w przedziale rzędnych 70-100 m. n.p.m., w rejonie rz. Narwi po-
ziom ten łączy się z poziomem III, 

 miąższość warstwy wodonośnej na terenach wysoczyznowych waha się 
w granicach od 4 do 36 m. 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. 

 miąższość osadów dolinnych wodonośnych waha się w granicach od 24 - 
37 m.  

 Pod względem bakteriologicznym wody poziomu II b nie budzą zastrzeżeń. 
 

Poziom miedzymorenowy II a - występuje w przedziale rzędnych 100 - 130 
m. n.p.m. i nie zachowuje ciągłości rozprzestrzeniania się. Charakteryzuje 
się następującymi parametrami: 

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

 warunki hydrogeologiczne obszarów dolinnych tj. kopalnej doliny Supraśli 
i częściowo Narwi kształtują następujące parametry: 
- miąższość średnia - 24 m., 
- wydajność średnia studzien 91,6 m3/h, 
- wydajność jednostkowa średnia 20,7 m3/h /1 m.s. 

Wody te ze względu na położenie geologiczne zawierają często ponadnorma-
tywną zawartość związków żelaza, manganu oraz wskazują przekroczenie dopusz-
czalnych wartości w zakresie barwy i mętności.  

 
Poziom I – przypowierzchniowy 
Złożona budowa geologiczna, zmienność litologiczna utworów przypowierzch-
niowych a także sama morfologia terenu sprawiają, że warunki hydrogeolo-
giczne poziomu przypowierzchniowego są zróżnicowane. Poziom ten wystę-
puje na całym obszarze gminy i układa się mniej więcej równolegle do rzeźby 
terenu, co dokumentują studnie kopane. Najlepszymi parametrami hydroge-
ologicznymi charakteryzują się warstwy wodonośne występujące w aluwiach 
rzeki Narwi. Miąższość warstwy wodonośnej waha się w granicach od 17 do 
36 m., a wydajność jednostkowa od 12 do 40 m3h/1 m.s. Do obszarów 
z możliwością ujęcia I-przypowierzchniowego poziomu wodonośnego stud-
niami wierconymi można zaliczyć obszar doliny rzeki Narwi.Przeciętna głębo-
kość zalegania I poziomu wody gruntowej na wysoczyźnie występuje na głę-
bokości od 2,0 do 5,0 m., lokalnie poniżej 5,0 m.  
Przypowierzchniowa warstwa wodonośna, o ile niej jest pokryta utworami sła-

bo przepuszczalnymi jest zagrożona zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym 
bakteriologicznymi.  
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6.3.4 Zagrożenia antropogeniczne jakości wód podziemnych 
 
Głównymi zagrożeniami antropogenicznymi jakości wód podziemnych na analizowa-
nym obszarze są: 
 instalacje odprowadzające nie oczyszczone ścieki do gruntu i wód gruntowych 

np. po przez nieszczelne zbiorniki na ścieki, 
 nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (chemiza-

cja rolnictwa ), 
 niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych, głównie gnojowicy, 
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych dostające się przez infiltrację do 

warstw wodonośnych, 
 nieodpowiednio zabezpieczone składowiska odpadów i wylewiska, 
 zanieczyszczenia atmosfery, 
 drogi o dużym natężeniu ruchu. 
 

6.3.5 Jakość wód podziemnych 
 

Na powyżej opisane zanieczyszczenia najbardziej narażone są przypo-
wierzchniowe nie izolowane warstwy wodonośne. Wykonane badania wykazują, że 
wody powierzchniowe ujmowane studniami kopanymi i wierconymi wykazują wielo-
krotnie wyższe koncentracje chlorków, siarczanów, suchej pozostałości itd. niż poło-
żone głębiej warstwy wodonośne. Omawiane cechy praktyczne dyskwalifikują go-
spodarczą przydatność wód powierzchniowych. Badania wód podziemnych wykona-
ne na terenie województwa podlaskiego wykazały, że wody pobrane z ujęć poziomu 
przypowierzchniowego nie odpowiadają normom określonym w rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W wodach tych prócz za-
nieczyszczeń 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 z 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 jednak 
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 postępują-
cym procesie zanieczyszczania coraz głębszych warstw wodonośnych. 
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6.4 Podłoże geologiczne i surowce mineralne 

Przypowierzchniowe warstwy litosfery stanowią utwory czwartorzędowe. Pod-
łoże krystaliczne zalega na głębokości około 800 m. Pokrywa osadów polodowco-
wych sięga około 200 m. Są to głównie piaski i żwiry osadzone przez odpływające w 
kierunku północnym wody topniejącego lodowca (z okresu zlodowacenia środkowo-
polskiego), a także gliny moreny czołowej ciągnącej się w południowej części gminy 
W obniżeniach między pasami moren występują wypełnienia akumulacji wodnej wód 
płynących – piaski, żwiry i akumulacji zastoiskowej – utwory organiczne (torfy, namu-
ły). Proces osadzania się tego typu osadów jest charakterystyczny dla dolin więk-
szych i mniejszych rzek występujących na omawianym terenie.  

Teren gminy nie jest zasobny w kopaliny. Spotyka się jedynie żwiry, piaski i 
glinkę które mogą być wykorzystane do produkcji elementów budowlanych. Zgodnie 
z „Mapą geologiczną Polski” w skali 1:200 000 i „Mapą utworów powierzchniowych” 
w skali 1:50 000 arkusze: 299 Knyszyn (IG, 1971 r.), 338 Choroszcz (IG, 1971 r.) i 
339 Białystok (IG, 1969 r.) teren gminy cechuje się mozaikową budową geologiczną 
płytkiego podłoża (poniżej profilu glebowego). Generalnie występują tutaj:  

 piaski i żwiry wodnolodowcowe, lodowcowe – w rejonie północno-wschodnim 
gminy (Klepacze, Czaplino), południowym (Mińce, Gajowniki, Zaczerlany), cen-
tralnym (Szyszkowizna, Śliwno, Rogowo), zachodnim (Konowały) oraz w pół-
nocnej części gminy (Babino, kolonia Babino),  

 gliny zwałowe stadiału północno-mazowieckiego – występują w rejonie wschod-
nim gminy (Łyski, Krupniki, Kleosin, Sienkiewicze, Barszczewo), środkowym 
(Choroszcz, Zastawie, Ruszczany) i południowo-zachodnim (Śliwno, rejon 
Izbiszcz i Kruszewa),  

 muły, piaski i żwiry rzeczne – występują w dolinie rzek Narwi, Horodnianki i 
Czaplianki oraz innych cieków wodnych,  

 torfy – występują głównie w dolinie rzeki Narwi i w dolinach innych rzek prze-
pływających.  

Na terenie gminy występują surowce budowlane, głównie piaski, żwiry, iły i 
gliny. Surowce ilaste ceramiki budowlanej były już eksploatowane przed rokiem 1914 
ze złóż cegielni Złotoria i Kozowszczyna (w Turczynie). Zasoby tej ostatniej wyczer-
pane zostały w 1965 r. Prace poszukiwawcze prowadzone w sąsiedztwie i w cegielni 
Złotoria pozwoliły w 1978 r na okonturowanie trzech oddzielnych złóż o łącznej po-
wierzchni 87 550 m2. Według oceny Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie 
(opracowanie z 1992 r) zasoby bilansowe przy planowanym rocznym wydobyciu w 
ilości 16 000 m3 zabezpieczają produkcję cegielni do 2008 r. Materiały geologiczno – 
kartograficzne wskazują, że na terenie gminy Choroszcz brak jest szans na odkrycie 
większego złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej. 

Złoża kruszywa występują w formie soczew i gniazd o ograniczonym zasięgu 
pionowym i poziomym. W złożach występują zwykle piaski kwarcowo–skaleniowe, 
drobnoziarniste lub średnioziarniste, prawie zawsze z domieszką frakcji żwirowej. 
Jako surowiec budowlany piaski mogą być przydatne po uprzednim uszlachetnieniu. 
Złoże takich piasków (przydatne do produkcji cegły wapienno–piaskowej) okonturo-
wano w 1991r. w rejonie Czaplino–Barszczewo. Składa się ono z trzech oddzielnych 
soczew zajmując łączną powierzchnię 257 960 m2. Złoża kruszywa grubego – (po-
spółki, żwiru) o stosunkowo niskiej jakości do celów budowlanych występują w okoli-
cach: wsi Złotoria na północ od cegielni, wsi Żółtki (Góra Niwczana), pomiędzy Cho-
roszczą a Kolonią Ruszczany, na lewym brzegu rz. Horodnianka na wschód od Cho-
roszczy, pomiędzy osadą Zastawie III a wsią Barszczewo, pomiędzy wsią Kruszewo i 
Kolonią Kruszewo, na południe od wsi Pańki, na północ od wsi Kościuki i na południe 
od wsi Zaczerlany. Na podstawie udzielonych koncesji użytkowane są złoża w Jero-
nikach, Kościukach, Zaczerlanach i Żółtkach. 
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Na terenie gminy jest dobrze udokumentowanych 6 złóż kruszywa naturalnego 
oraz 1 złoże surowców ilastych (iłu), na które udzielono właścicielom poszczególnych 
gruntów koncesji na eksploatację tych złóż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze: 

 złoże surowców ilastych „Złotoria” na części działek 526/2,4,5; 527/1,4; 528/1; 
529/1,2,11; 530/1 na gruntach wsi Złotoria (decyzją Wojewody Białostockiego 
nr OŚ,IV-7551/48/96 z dnia 9.12.1996 r. udzielono koncesji na eksploatację do 
dnia 31.12.2028 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Jeroniki” na gruntach wsi Jeroniki (decyzją Wojewo-
dy Białostockiego nr OŚ.IV-7551/17/93/98 z dnia 12.10.1998 r. udzielono koncesji 
na eksploatację do dnia 15.10.2004 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Zaczerlany” na działkach nr 214/5,11,26 na grun-
tach wsi Zaczerlany (decyzją Wojewody Białostockiego nr OŚ.IV-7551/63/93/98 z 
dnia 21.10.1998 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 30.11.2003 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Żółtki” na gruntach wsi Żółtki na działce nr 822/1 
(decyzją Starosty Powiatu Białostockiego nr RL.V.7551/1/99 z dnia 16.06.1999 r. 
udzielono koncesji na eksploatację do dnia 31.05.2007 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Kościuki” na gruntach wsi Kościuki na działce 
nr 53/1 i 63 (decyzja Wojewody Podlaskiego nr ROŚ.IV-7412/II/75/00 z dnia 
17.04.2000 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 30.06.2018 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Żółtki II” na działkach nr 891-894 i 900/5 na grun-
tach wsi Żółtki II (decyzją Wojewody Podlaskiego nr ROŚ.IV-7412/II/82/00 z dnia 
19.11.2000 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 31.12.2010 r.). 

Na terenie gminy występują duże złoża torfu, które można wykorzystać jako surowiec 
energetyczny lub rolniczo – ogrodniczy (nawóz, ściółka). Z uwagi jednak, iż złoża te 
występują w większości w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego lub w jego 
otulinie – objęte są zakazem eksploatacji. 
 
6.5 Bioróżnorodność. Flora i fauna.  

 
Obszar gminy Choroszcz cechuje się  wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. 

Teren ten przynależy do tzw. „Zielonych Płuc Polski" - północno-wschodniego frag-
mentu kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku naturalnym. 
Szata roślinna na terenie gminy jest zróżnicowana. Można tu wyróżnić dwa dominu-
jące ekosystemy. Pierwszy jest związany z dorzeczem Narwi i występującymi licz-
nymi rozgałęzieniami  - odnogami. Kompleks ten cechuje się bogatym środowiskiem 
naturalnym mało zmienionym przez człowieka. Obecnie jest objęty ochroną w ra-
mach Narwiańskiego Parku Narodowego. Drugi tworzy kompleks wyżej położonych 
terenów znajdujących się w południowej i wschodniej części gminy zmienionych 
przez człowieka w dużym stopniu w wyniku prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej i osadnictwa.  

Flora na terenie gminy jest zróżnicowana. Na terenach sąsiadujących z mia-
stem Białystok i wzdłuż drogi krajowej Warszawa-Białystok i drogi powiatowej Biały-
stok-Kruszewo rozwinęło się osadnictwo ludzkie, które zmieniło szatę roślinną tych 
terenów, dostosowało ją do swoich potrzeb. Roślinność tych terenów charakteryzuje 
się wprowadzeniem przez człowieka licznych gatunków roślin, w tym i drzew wyko-
rzystanych w celach gospodarczych. Na tym obszarze ulokowały się także gospo-
darstwa rolne prowadzące intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą. Obszar ten 
charakteryzuje się szachownicą pól i różnorodnością upraw roślinnych na nich pro-
wadzonych. Znajdują się tu również liczne sady prowadzące przemysłową produkcję 
owoców. Liczne zadrzewienia śródpolne i małe kompleksy leśne sprzyjają występo-
waniu na tym terenie drobnej zwierzyny dziko żyjącej.  
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Druga część gminy, różniąca się charakterem od pierwszej, obejmuje tereny 
bagienno-łąkowe oraz liczne zadrzewienia znajdujące się w dolinie Narwi stanowią-
cej teren Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otulinę. Teren ten charakteryzuje 
się gęstą siecią odnóg i starorzeczy Narwi ciągnących się od Izbiszcz aż po Rusz-
czany.  

Na terenie obejmującym bagienną dolinę Narwi występuje 46 zespołów roślin-
nych, w tym najbardziej rozpowszechnione są szuwary i roślinność wodna – 33 ze-
społy. W szacie roślinnej można wyróżnić następujące typy roślinności: wodna, szu-
warowa, łąkowa, zarośla wierzbowe. Roślinność wodna występuje w całym systemie 
koryt i starorzeczy (rzęsa wodna, rdestnica pływająca, grzybień biały, grążel żółty), 
roślinność szuwarowa zajmuje podtapiane obrzeża koryt rzecznych i starorzeczy 
oraz większość zabagnionego dna doliny (kropidło wodne, strzałka wodna, pałki), 
roślinność łąkowa występuje na obrzeżach dna doliny (turzyca pospolita, prosowa, 
życica trwała, grzebienica pospolita), zarośla wierzbowe na obrzeżach koryt rzecz-
nych i starorzeczny (wierzby trójpręcikowe i wiciowe). Na miejscach piaszczystych, 
wysepkach mineralnych rozwinęła się roślinność psamofilna- (sporek wiosenny). Ro-
ślinność kserotermiczna porasta strome nasłonecznione zbocza wysepek i wyniesień 
morenowych (przetacznik, tymotka). Roślinność krzewiasta występuje na obrzeżach 
koryt i starorzeczy (łoza). Nieliczne lasy występujące w obrębie dna doliny tworzą 
olsy i łęgi oraz na terenach otaczających dolinę - bory sosnowe, mieszane, grądy. 
Wśród roślinności bagiennej występuje 13 gatunków chronionych, takich jak: kosa-
ciec syberyjski, grążel żółty i drobny, storczyk krwisty i szerokolistny, wielosił błękitny, 
goździk pyszny, widłak jałowcowaty, goździsty i spłaszczony, podkolan biały, arnika 
górska, pomocnik baldaszkowaty. 

Fauna na terenie gminy cechuje się występowaniem licznych gatunków pta-
ków charakterystycznych dla terenów łąkowych i bagiennych. Dorzecze Narwi w 
okresie wiosennych i jesiennych przelotów jest miejscem występowania 132 gatun-
ków ptaków. Spośród nich 113 to gatunki lęgowe. Ptaki wodno-błotne reprezentowa-
ne są przez 48 gatunków. Najliczniejsze są ptaki z grupy blaszkodziobych, jak: krzy-
żówki, cyraneczki, cyranki, płaskonosy. Występują tu również 3 gatunki perkozowa-
tych, 4 gatunki brodzące tj. bąk, bączek, bocian biały i czarny. Spotyka się również 
gatunki drapieżne, takie jak: błotniaki stawowe, zbożowe, jastrzębie, krogulce. Po-
nadto z grupy żurawiowatych występują łyska, wodnik, żuraw. Przedstawicielami 
siewkowatych na terenie dorzecza są: czajka, mewa, śmieszka, rybitwa, batalion i 
dubelt. Z wróblowatych występują; rokietniczka, wodniczka, trzcinaczek, piecuszek, 
pierwiosnek, raniuszek, remiz i inne. W ostatnich latach pojawiły się jako ptaki lęgo-
we: pustułka, sowa błotna, dudek, pokrzewka, sójka, gawron i gil. Dużą liczebność 
wykazują ptaki rzadko spotykane w kraju, a mianowicie: brzęczka, rybitwa czarna, 
wodnik, kropiatka, błotniak stawowy, derkacz, podróżniczek i bąk z absolutną domi-
nacją rokitniczka. 

Świat zwierzęcy w dolinie Narwi jest reprezentowany przez 34 gatunki ssa-
ków, a wśród nich wydrę i bobra. Spośród dużych saków spotyka się łosia. Ponadto 
występują dziki, sarny, lisy, jenoty, tchórze, kuny domowe, piżmaki i zające. Z drob-
nych gryzoni: myszy, badylarki, nornice. Z płazów spotkać można traszki, ropuchy, 
rzekotki, z gadów jaszczurki, zaskrońce i żmije zygzakowate. Z ryb występuje kilka-
naście gatunków, takich jak: płoć, szczupak, jaź, okoń, miętus, karaś, leszcz, karp, 
ukleja. Ocenia się, że przeciętna zasobność ryb wynosi około 33 kg na 1 ha po-
wierzchni rzeki. 
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6.6 Obszary chronione 
 

Obszary chronione występujące na obszarze gminy obejmują 3 429 ha, czyli 
21% jej powierzchni. Składa się na nie: Narwiański Park Narodowy, obszar chronio-
nego krajobrazu oraz 13 pomników przyrody. W tabeli zamieszczonej poniżej przed-
stawiono powyższe dane w rozbiciu na formy ochrony.  

Tabela 24 

Powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych  
prawnie chronione. 

Wyszcze-
gólnienie 

Ogółem Parki 
narodo-

we 

Rezer-
waty 

przyrody 

Parki 
krajo-

brazowe 

Obszary 
chronio-
nego kra-
jobrazu 

Użytki 
ekolo-
giczne 

Po-
mniki 
przy-
rody 

w ha 

w % 
po-

wierzc
hni 

ogól-
nej 

w hektarach 

Wojewódz-
two 

64 4325,5 31,9 92 160,4 14 348,9 88084,5 46 2717,3 1 939,9 2 053 

Powiat 
białostocki 

100 299,4 33,6 6 298,0 2 630,1 53768,6 40 075,2 1 18,6 171 

Gmina 
Choroszcz 

3 429,0 21,0 1 619,0 - - 1 810,0 - 13 

 
6.6.1 Parki narodowe. Narwiański Park Narodowy 

 
Występująca szata roślinna i świat zwierzęcy na terenie NPN spowodowały, 

że stał się on cennym miejscem do badań naukowych środowiska przyrodniczego w 
stanie zbliżonym do naturalnego, a także atrakcją turystyczną.  

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych środowiska naturalnego w la-
tach 1979-1981 obszaru doliny Narwi powstało opracowanie, w którym wskazano na 
konieczność ochrony cennych przyrodniczo terenów na odcinku od Suraża do Żółtek. 
Opracowanie to ugruntowało przekonanie o konieczności ochrony tych terenów i było 
naukowym wsparciem podjętych działań. Uchwałą Nr VIII/52/85 z dnia 30 września 
1985 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku powołano Narwiański Park 
Krajobrazowy. Powiększenie terenu Parku o tereny położone w województwie łom-
żyńskim nastąpiło 31 marca 1989 r. W 1996 r decyzją Rady Ministrów z 1 lipca utwo-
rzono Narwiański Park Narodowy obejmujący swoim zasięgiem 7 gmin. W wyniku 
tej decyzji w granicach administracyjnych Narwiańskiego Parku Narodowego znala-
zło się 7 350 ha terenu, a w jego otulinie 15 397 ha. Powierzchnia Parku stanowi 
0,4% powierzchni województwa podlaskiego. Spośród terenów będących w grani-
cach Parku 2 057 ha zostało objętych ochroną częściową. W tabeli poniżej dokonano 
zestawienia terenów gmin, na których obszarze znajduje się Park.  
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Tabela  25  

Zestawienie terenów Narwiańskiego Parku Narodowego w układzie gmin. 

Gmina 
Powierzchnia Parku 

Powierzchnia otuli-
ny 

Razem 

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

Choroszcz 1619 22,0% 6514 42,3% 8133 35,8% 

Łapy 2451 33,3% 3305 21,5% 5756 25,3% 

Turośń Kościelna 1580 21,5% 2873 18,7% 4453 19,6% 

Tykocin 159 2,2% 1294 8,4% 1453 6,4% 

Suraż 489 6,7% 591 3,8% 1080 4,7% 

Sokoły 730 9,9% 640 4,2% 1370 6,0% 

Kobylin 322 4,4% 180 1,2% 502 2,2% 

Razem 7350 32,3% 15397 67,7% 22747 100,0% 

 
Dominującą rolę w Parku spełnia Narew, stanowi jego oś. Na obszarze Parku i 

jego otuliny płynie licznymi korytami tworząc gęstą plątaninę przeplataną rozdzielają-
cymi je łąkami i bagnami. Narew wraz ze swoimi dopływami tworzy unikalną prze-
strzeń sprzyjającą zachowaniu cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. Do 
Narwi kolejno odprowadzają swoje wody dopływy: Liza, Szeroka Struga, Grądówka, 
Awissa, Turośnianka, Czaplinianka, Wygonówka, Kurówka, Horodnianka - objęte 
ochroną w ramach ochrony otuliny. Na odcinku Rzędziany - Żółtki przeprowadzono 
na przełomie lat 70 i 80-tych prace melioracyjne polegające na wyprostowaniu koryta 
rzeki poprzez odcięcie meandrów oraz jego poszerzeniu i pogłębieniu. Wybudowano 
dwa jazy w Rzędzianach i Babinie. Spowodowało to drastyczne obniżenie poziomu 
wody i ekspansję rolnictwa. Obecnie dąży się do zahamowania degradacji ekolo-
gicznej tego obszaru poprzez zabudowę progową Narwi i starorzeczy. W miesiącu 
kwietniu są odnotowywane największe ilości przepływającej wody, a w miesiącach 
wrzesień-październik ilość przepływającej wody jest najmniejsza.  

Mokradła zajmują w bagiennej dolinie Narwi ponad 95% powierzchni dna doli-
ny. Wykształciły się tutaj niemal wszystkie rodzaje siedlisk hydrogenicznych. Dominu-
ją mokradła fluwiogeniczne (rozwijające się przy udziale wód rzecznych), a wśród 
nich torfowiska. Miąższość torfów nie jest duża, średnio osiąga 1 m. Torfy głębsze 
(2-3 m) występują koło Bokin.  

Największy i najlepiej zachowany obszar doliny w granicach Parku rozciąga 
się od połączenia Awissy z Narwią do okolic Grądu Sosnowiec. W ostatnim czasie na 
opisanym odcinku doliny rozpoczął się proces łęgowania torfowisk. Zjawisko to na 
niewielką skalę obserwuje się na południe od Zawad i Topilca, a także pomiędzy To-
pilcem i Baciutami.  

Szata roślinna NPN cechuje się dużym zróżnicowaniem zbiorowisk i bogac-
twem gatunkowym. Na bagnach i terenach zabagnionych występuje około 200 ga-
tunków roślin naczyniowych (w tym 20 gatunków turzyc). Spośród nich 15 gatunków 
podlega ochronie prawnej, a wiele zbiorowisk należy do rzadko już spotykanych w 
kraju.  

Zbiorowiskami najbardziej rozpowszechnionymi na terenie NPN są zabagnio-
ne szuwary wielkoturzycowe zajmujące około 32% ogólnej powierzchni Parku. Dru-
gim dominującym powierzchniowo zbiorowiskiem roślin są zespoły szuwaru właści-
wego reprezentowane przez szuwary trzcinowe. W południowej części znaczne ob-
szary (14%) zajmują zbiorowiska trawiaste i turzycowo-trawiaste. 

Do roku 1998 zabagnione łąki były w większości użytkowane rolniczo. Niska 
jakość siana, trudny dostęp oraz możliwość zastosowania tylko i wyłącznie konwen-
cjonalnych metod pokosu nastręczała rolnikom wiele trudności i niedogodności. Na-
stępstwem tego było zaprzestanie użytkowania przez rolników łąk położonych w ba-
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giennej dolinie Narwi. Na pozostawionych bez użytkowania łąkach zachodzi proces 
ekspansji trzciny pospolitej, który poprzedza proces zarastania tego terenu gatunka-
mi drzewiastymi. Prowadzi to w rezultacie do zmiany obecnego stanu środowiska.  

W latach 1979-1981 stwierdzono w dolinie i w strefie przydolinowej występo-
wanie 179 gatunków ptaków. W porze lęgowej występowało 149 gatunków, w tym 
137 gatunków gnieździło się na tym obszarze. Na terenie doliny gnieździło się 111 
gatunków. Spośród gnieżdżących się ptaków 43% gatunków należało do gatunków 
zagrożonych. Ptaki wodno-błotne reprezentowane są przez 48 gatunków. Najliczniej 
występują ptaki z grupy blaszkodziobych, taki jak: krzyżówki, cyraneczki, cyranki, 
płaskonosy. Występują tu również 3 gatunki perkozowatych, 4 gatunki brodzące tj. 
bąk, bączek, bocian biały i czarny. Spotyka się również gatunki drapieżne, takie jak: 
błotniaki stawowe, zbożowe, kanie czarne, jastrzębie, krogulce. Ponadto z grupy żu-
rawiowatych występuje: łyska, wodnik, żuraw i bardzo rzadkie: zielonka i kropiatka. 
Przedstawicielami siewkowatych na terenie Parku są: czajka, mewa śmieszka, rybi-
twa, bekas, batalion i dubelt. Z wróblowatych występują: rokietniczka, wodniczka, 
trzcinaczek, piecuszek, pierwiosnek, raniuszek, remiz i inne. W ostatnich latach po-
jawiły się jako ptaki lęgowe: pustułka, sowa błotna, dudek, pokrzewka, sójka, gawron 
i gil. Najcenniejsze tereny występowania ptaków to: Bagno Rozgnój, odcinek doliny 
pomiędzy Kurowem, Śliwnem, Radulami, okolice Waniewa, łąki przy ujściu Turo-
śnianki w okolicach Baciut, łąki w okolicach Łap Szołajd i Dębowiny, stawy rybne w 
Topilcu. 

Na terenie NPN występuje około 40 gatunków ssaków. Do najważniejszych 
przedstawicieli należy zaliczyć bobry (około 260 sztuk) podlegające ochronie gatun-
kowej. Ich żeremia znajdują się m. in. pod Kurowem, Bokinami. Typowym przedsta-
wicielem bagien narwiańskich jest łoś w liczbie kilkunastu sztuk. Ponadto występują 
również: dziki, sarny, lisy, jenoty, tchórze, kuny, piżmaki i zające. Z drobnych gryzoni 
- myszy, badylarki, nornice. Z rodziny płazów można spotkać 13 gatunków, takich 
jak: traszki, ropuchy, rzekotki, a z gadów: jaszczurki, zaskrońce i żmije zygzakowate. 
Z ryb odnotowano występowanie 22 gatunków, takich jak: płotka, szczupak, okoń, 
miętus, karaś, leszcz, karp, okleja. 

Tak zróżnicowany przyrodniczo teren wymaga prowadzenia stałego monito-
ringu środowiska naturalnego i przemyślanej działalności gospodarczej człowieka, 
która nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego.  
 
 

6.6.2 Obszary chronionego krajobrazu 
 
 Północno – zachodnia część terenu gminy znajduje się w obrębie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi. Obszar ten objęty został ochroną w 
1986 r zarządzeniem Wojewody. Celem ochrony jest   ochrona i zachowanie doliny 
Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturo-
wymi i wypoczynkowymi.   

Obszar chronionego krajobrazu tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody 
(lub rady gminy) i uwzględniany jest przy opracowywaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar chronionego krajobrazu jest formą ochrony przyrody mającą 
na celu zapewnienie równowagi ekologicznej we względnie nie zaburzonych syste-
mach przyrodniczych danego obszaru, który pełni rolę otulinową lub łącznikową par-
ków narodowych i krajobrazowych.  
Aktywność gospodarczą na obszarach chronionego krajobrazu regulują przepisy 
prawne zabezpieczające stan środowiska naturalnego. Wprowadzają one m.in. za-
kaz lokalizacji zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, za-
kaz prowadzenia działalności niekorzystnie wpływających na krajobraz, dbałość o 
styl budownictwa dostosowany do lokalnych tradycji. 
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6.6.3 Pomniki przyrody 
 

Na terenie gminy jest zaewidencjonowanych 14 pomników przyrody. Spośród 
tej liczby 8 pomników jest drzewami, 3 pomniki to grupa drzew, 3 pomników to po-
mniki nieożywione będące głazami narzutowymi.  

Tabela 26 

Pomniki przyrody na terenie gminy Choroszcz. 

Nr po-
mnika 

Przed-
miot 

ochrony 
Obiekt Miejscowość Lokalizacja Wiek Obwód 

Wyso-
kość 

Opis otoczeni 

432.1 

grupa 
drzew 

dąb szypuł-
kowy 

Złotoria 
posesja na-

przeciw kościo-
ła 

 272  
sad, rzeka Na-

rew 

432.2 
dąb szypuł-

kowy 
Złotoria 

posesja na-
przeciw kościo-

ła 
 324  

sad, rzeka Na-
rew 

432.3 
dąb szypuł-

kowy 
Złotoria 

posesja na-
przeciw kościo-

ła 
 261  

sad, rzeka Na-
rew 

432.4 
jesion wy-

niosły 
Złotoria 

posesja na-
przeciw kościo-

ła 
 221  

sad, rzeka Na-
rew 

432.5 
dąb szypuł-

kowy 
Złotoria 

posesja na-
przeciw kościo-

ła 
 209  

sad, rzeka Na-
rew 

432.6 
dąb szypuł-

kowy 
Złotoria 

posesja na-
przeciw kościo-

ła 
 259  

sad, rzeka Na-
rew 

509 
pojedyn-

cze 
drzewo 

Sosna po-
spolita 

Kościuki  200 362 16 
ugór, 20-letni 

zagajnik sosno-
wy 

510.1 

grupa 
drzew 

Jałowiec 
pospolity 

Kościuki  100 55 5,5 

pole uprawne, 
żwirowni, 10-
letni młodnik 

sosnowy 

510.2 
Jałowiec 
pospolity 

Kościuki  100 64 5,5 

pole uprawne, 
żwirowni, 10-
letni młodnik 

sosnowy 

510.3 
Jałowiec 
pospolity 

Kościuki  100 75 5,5 

pole uprawne, 
żwirowni, 10-
letni młodnik 

sosnowy 

696 
pojedyn-

cze 
drzewo 

wiąz szypuł-
kowy 

 ul. Piaskowa 28 250 420 30 
ulica i zabudo-

wania 

697.1 

grupa 
drzew 

lipa drobno-
listna 

Kościuki  100-150 186 22 pola, łąki 

697.2 
lipa drobno-

listna 
Kościuki  100-150 312 26 pola, łąki 

697.3 
lipa drobno-

listna 
Kościuki  100-150 179 21 pola, łąki 

697.4 
lipa drobno-

listna 
Kościuki  100-150 226 22 pola, łąki 

697.5 
lipa drobno-

listna 
Kościuki  100-150 234 21 pola, łąki 

1153 
pojedyn-

cze 
drzewo 

wiąz szypuł-
kowy 

Kościuki  200 390 30 
ulica wiejska z 

zabudowaniami 
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Nr po-
mnika 

Przed-
miot 

ochrony 
Obiekt Miejscowość Lokalizacja Wiek Obwód 

Wyso-
kość 

Opis otoczeni 

1154 
pojedyn-

cze 
drzewo 

wiąz szypuł-
kowy 

Kościuki Kościuki 12 200 300 30 
ulica wiejska z 

zabudowaniami 

1155 
pojedyn-
czy głaz 

głaz narzu-
towy 

Śliwno 
droga Śliwno-

Konowały 
620  0.6 

droga żwirowo-
piaskowa 

1156 
pojedyn-
czy głaz 

głaz narzu-
towy 

Śliwno 
droga krusze-

wo-Śliwno 
630  0.8 

droga żwirowa, 
pola 

1157 
pojedyn-

cze 
drzewo 

topola Rogowo Rogowo 33  300 565 30 łąka i pastwiska 

1158 
pojedyn-

cze 
drzewo 

wiąz szypuł-
kowy 

Kościuki  350 520 20 
gospodarstwo 

wiejskie 

1159 
pojedyn-

cze 
drzewo 

grusza Kościuki  100 362 12 pole, żwirownia 

1161 
pojedyn-

cze 
drzewo 

wiąz szypuł-
kowy 

Złotoria  100 320 25 

przy moście 
Białystok-

Warszawa, obok 
cegielni 

1164 
pojedyn-

cze 
drzewo 

kasztano-
wiec zwy-

czajny 
Zastawie II  150 320 15 

zabudowania 
wiejskie 

1165 
pojedyn-
czy głaz 

głaz narzu-
towy 

 dz. nr 261/1   990  

pole orne 250m, 
od głazu znajdu-
je się "szubieni-
ca"-miejsce eg-

zekucji powstań-
ców z 1863 

 
 

6.6.4 Natura 2000 – sieć projektowana 
 

Wraz z planami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęto pracę 
nad utworzeniem na terenie Polski Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na-
tura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem 
przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach 
Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:  

 obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienio-
nych w załączniku I do Dyrektywy W załączniku wymieniono 180 ga-
tunków, dla których należy ustanowić tzw. obszary specjalnej ochrony o 
ich wytypowaniu decyduje liczebność ptaków, które przebywają tam w 
czasie lęgów, żerowania czy przelotów;  

 specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - 
SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "sie-
dliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I 
oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II 
do Dyrektywy. Dyrektywa "siedliskowa" nakazuje ochronę 198 typów 
siedlisk przyrodniczych, z czego 68 występuje w naszym kraju. W dru-
gim załączniku do tego dokumentu wymieniono ponad 400 gatunków 
zwierząt i 222  - roślin, których siedliska też trzeba chronić. 
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Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do wy-
znaczenia na swoim terytorium Sieci Natura 2000, do dnia akcesji do UE.  

Wstępna koncepcja obszarów chronionych została również opracowana dla 
województwa podlaskiego. Na terenie gminy tereny te obejmują już wcześniej usta-
nowione obszary chronione w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego i jego 
otuliny.  
Dyrektywa Siedliskowa  

PLH 200003 – Narwiański Park Narodowy - 7350 ha 
Dyrektywa Ptasia 

PLB 200001 – Bagienna Dolina Narwi - 25 477 ha 
Wyznaczone obszary obejmują kompleks bagienno rzeczny Narwi i teren do niego 
przylegający. Administracyjnie jest on położony na terenie 7 gmin na których jest zlo-
kalizowany NPN. Obszar ten w warunkach gminy Choroszcz pokrywa się z granicami 
strefy ochronnej otuliny parku i z terenem Narwiańskiego Parku Narodowego.  
 
6.7 Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

 
Główne zagrożenia środowiska występujące na terenie gminy wiążą się 

z niekontrolowaną urbanizacją i przejmowaniem terenów cennych przyrodniczo pod 
zabudowę oraz prowadzenie korytarzy transportowych przez doliny rzek w tym Na-
rwi.  

Dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów bagiennych doliny Narwi i 
NPN głównym zagrożeniem są zmiany w systemie hydrograficznym, przede wszyst-
kim obniżenie poziomu wód gruntowych i warunków retencji w zlewni rzeki Narwi. 
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7. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
 

Powierzchnia miasta i gminy Choroszcz wynosi 16378 ha, w tym 9986 ha 

użytków rolnych i 2869 ha lasów.  

W użytkach rolnych grunty orne zajmują powierzchnię 5923 ha, użytki zielone 

3940 ha i sady 123 ha. Duża część użytków rolnych charakteryzuje się wysoką boni-

tacją  (przewaga gr. kl. IV i III). Najwartościowsze grunty rolnicze występują w kom-

pleksach we wsiach Złotoria, Babino, Łyski, Porosły, Barszczewo, Czaplino, Konowa-

ły, Śliwno i Rogowo oraz w południowej części miasta Choroszcz. 

Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie gminy 
przedstawia się następująco:  

 grunty orne klasy III a – 9%, III b – 22%, IV a – 25%, IV b – 30%, V – 12%, VI- 
2%, 

 użytki zielone - klasy III – 3,17%, IV – 49,01%, V – 35,82%, VI – 12%. 
Dominują gleby brunatne wyługowane – 38,9%, pseudobielicowe – 17%, mur-

szaste i murszowo – mineralne – 12,5%, czarne ziemie niedokształcone – 9,4%, 
czarne ziemie właściwe – 2,5 %, brunatne właściwe – 2,5 %, mułowo–torfowe i tor-
fowe – 14,6%. 

Przestrzenny rozkład  zróżnicowania potencjału produkcyjnego gleb przed-

stawia mapa kompleksów glebowo rolniczych.  

Powierzchnia nieużytków wynosi 1962 ha . Duży ich obszar występuje w kom-

pleksie doliny rzeki Narew i jest aktualnie włączony w obszar Narwiańskiego Parku 

Narodowego. 

W strukturze własnościowej dominuje własność indywidualna. Ogólna ilość gospo-
darstw rolnych wynosi 2 356 szt.  
Zachodzące zmiany w strukturze gospodarstw cechuje powstawanie znacznej ilości 
karłowatych gospodarstw rolnych (do 2 ha). Aktualnie ich ilość wynosi 906 szt. Struk-
tura pozostałych gospodarstw przedstawia się następująco: 

• gospodarstwa od 2 do 5 ha - 600 szt., 
• gospodarstwa od 5 do 7 ha - 244 szt., 

• gospodarstwa od 7 do 10 ha - 223 szt., 

• gospodarstwa od 10 do 15 ha-227 szt., 

• gospodarstwa powyżej 15 ha - 156 szt. 
We wsi Barszczewo istnieje Zespół Rolników Indywidualnych, który użytkuje grunty o 

pow. 170,11 ha, specjalizujący się w tuczu trzody chlewnej. 

 Dla własnych potrzeb tucz trzody chlewnej prowadzą gospodarstwa rolne przy Sa-

modzielnym Publicznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy oraz Państwowym 

Domu Pomocy Społecznej.  

W strukturze zasiewów na terenie Gminy Choroszcz dominuje uprawa zbóż, 

szczególnie owsa z jęczmieniem i innych mieszanek zbożowych oraz żyta. Dużą po-

wierzchnię stanowi też uprawa ziemniaków. Wydaje się, że w najbliższych latach 

struktura ta będzie podobna. Zanika zainteresowanie uprawą roślin bardzo praco-

chłonnych szczególnie buraków cukrowych i roślin oleistych. Duże zasoby użytków 

zielonych predestynują gminę do intensyfikacji hodowli bydła mlecznego. Produkcja 

mleka jest rozwijającą się gałęzią działalności rolniczej. 

Utrzymuje się w kilkunastu gospodarstwach wielkotowarowa produkcja trzody chlew-

nej. Wieloletnią tradycją na terenie Gminy jest uprawa warzyw w gruncie i pod osło-

nami, skupiona w kilku wsiach. Dotyczy to wsi Śliwno, Kruszewo, Izbiszcze i Pańki.. 

W kilku gospodarstwach prowadzona jest na wysoką skalę produkcja sadownicza. 

Dobre warunki przyrodnicze oraz sąsiedztwo Narwiańskiego Parku Narodo-

wego tworzą odpowiednie możliwości powstawania gospodarstw produkujących 
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żywność ekologiczną, a duże połacie użytków zielonych o wysokich walorach przy-

rodniczych sprzyjają także prowadzeniu ekstensywnej gospodarki polegającej m.in. 

na ich wykaszaniu, a także wypasie odpowiednich ras bydła. Okoliczności powyższe 

tworzą też dobry klimat do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 

Użytki zielone oprócz gruntów w granicach NPN są zmeliorowane istnieje jednak po-

trzeba odnowy i dalszej właściwej eksploatacji obiektów melioracyjnych  określanymi 

nawami „Horodnianka", „Konowały" „Czaplinianka" i „Lipniki".  

Względy poprawy walorów przodniczo - krajobrazowych wskazują na potrzebę pod-

jęcia działań zmierzających do zalesienia i zadrzewienia niewykorzystanych dotych-

czas gruntów rolnych kl. V i VI. 

 

Usługi na rzecz rolnictwa. 

Na terenie wsi Łyski działa Stacja Doświadczalna Oceny Odmian.  

Organizacją i oceną hodowli i zaopatrzenia w materiał hodowlany zajmuje się Stacja 

Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Porosłach.  

Usługi mechanizacyjne, chemizacyjne oraz naprawy sprzętu wykonywane są przez 

Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Choroszczy.  

Doradztwem, oświatą i obsługą ekonomiczną gospodarstw zajmuje się Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego.  

Ponad to na terenie gminy są 3 punkty weterynaryjne zajmujące się profilaktyką i le-

czeniem zwierząt. 
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Rys. B Skala 1:70 000 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. 
Rolnicza przestrzeń produkcyjna. 
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Rys. B Skala 1:70 000 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. 
Rolnicza przestrzeń produkcyjna. 
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8. STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
 

Ogólnie lasy zajmują powierzchnię około 2640 ha. W stosunku do ogólnej po-

wierzchni gruntów gminy Choroszcz stanowią to 16,1%. Jest to znacznie poniżej 

średniej krajowej i województwa.  

Lasy na terenie gminy występują w dobrych kompleksach o powierzchni od kilku-

set do kilku ha. Ich przestrzenny rozkład przestawia mapa „uwarunkowania”. 

  W większości są to lasy niepaństwowe stanowiące własność rolników. Lasy 

państwowe zajmują powierzchnię  671 ha. w kilkunastu kompleksach i administro-

wane są przez Nadleśnictwo Dojlidy. Lasy w granicach NPN zarządzane są przez 

dyrekcję Parku.  

W drzewostanach dominuje sosna w II  i III klasie wiekowej porastająca porolne 

grunty na siedliskach boru świeżego (Bśw) i boru mieszanego świeżego (BMśw). W 

dolinach rzek i cieków występują liczne kompleksy olsów . 

Tworzą  ważny element struktury przyrodniczej i krajobrazowej gminy. Ze wzglę-

du na niskie  klasy wiekowe i  jakość drzewostanu lasy te mają mniejsze znaczenie w 

gospodarce gminy jako dział gospodarczy lub baza surowcowa. Większe kompleksy 

stanowią natomiast ważne obszary rekreacyjno wypoczynkowe mieszkańców Białe-

gostoku i gminy Choroszcz 

Ze względu na położenie w odległości 10 km od Białegostoku znaczna ich część 

spełnia kryteria lasów ochronnych tej kategorii. Kompleksy lasów położone w otulinie 

NPN na siedliskach wilgotnych i bagiennych oraz w pobliżu doliny Narwi zaliczana 

jest również do lasów ochronnych –wodochronnych. 

Gospodarka leśna w lasach państwowych prowadzona jest na postawie planów 

urządzania lasu opracowywanych w cyklu 10 – cio letnim. W lasach niepaństwowych 

na podstawie uproszczonych planów urządzania lasu  - w tym zakresie około 50% 

planów jest aktualna .  
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9. DOBRA KULTURY, STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 
9.1 Dziedzictwo historyczne. 

 
O dziedzictwie historycznym tych ziem świadczą liczne zabytki pochodzące z 

kręgu różnych kultur. Do najstarszych należy zaliczyć kurhany z VII w. w Rogowie 

pochodzenia jaćwieskiego. Z okresu średniowiecza zachowało się kilka cmentarzysk 

m.in. w Rogowie. Dziedzictwem historycznym po Chodkiewiczach jest do dzisiaj za-

chowana granica administracyjna miasta. Kolejne cenne zabytki pochodzą z okresu 

XVIII w. i związane są głównie z Choroszczą. Wartościowym dziedzictwem histo-

rycznym jest układ urbanistyczny miasta pochodzący z XVI-XIX w. Składa się na 

niego sieć ulic, wychodzących z prostokątnego rynku (pierwotnie trapezowego). Naj-

lepiej zachowana jest południowo-wschodnia pierzeja rynku. Znajduje się tu zabyt-

kowy zespół klasztorny z poł. XVIII w. fundacji Branickich: plebania, kościół, klasztor 

podominikański, kostnica, ogrodzenie. Najlepiej zachowany jest kościół z barokowym 

wystrojem rozbudowany o boczne nawy na początku XX w. W kościele znajduje się 

relikwiarz św. Kandyda sprowadzony tu przez dominikanów.  

Spuścizną historyczną po dominikanach, oprócz klasztoru, są Jarmarki Domini-

kańskie, największa impreza promocyjna miasta. W byłym klasztorze mieścić się bę-

dzie Muzeum Archidiecezji Białostockiej, co przyczyni się niewątpliwie do promocji 

miasta. 

 Przedłużeniem układu urbanistycznego wokół rynku 11 Listopada jest ul. Bra-

nickiego z zabudową mieszkalną z XIX - XX w. Stanowi ona barokową oś kompozy-

cyjną wychodzącą od kościoła w kierunku zespołu pałacowego Branickich. W skład 

historycznego układu wchodzi również ul. Lipowa z zabudową mieszkalną z XIX - XX 

w. i cerkwią z XIX w.  

Cennym zabytkiem jest zespół pałacowy Branickich i park w stylu barokowym z 

kanałami i sadzawkami.  Układ kompozycyjny parku i pałacu uznawany jest za jedno 

z najlepiej zachowanych założeń barokowych w Polsce.  

W pobliżu pałacu znajduje się zgrupowanie zabytkowych budynków pofabrycz-

nych  powstałych pod koniec XIX i na początku XX w.  fabryki sukna i kotłów Moesa, 

obecnie użytkowany przez szpital psychiatryczny. Obiekty te są przykładem dyna-

micznego rozwoju przemysłu w XIX w. w  ramach białostockiego okręgu przemysło-

wego.  

 O dziedzictwie historycznym świadczą również liczne pomniki na terenie gmi-

ny. Do bardziej wartościowych należy zaliczyć pomniki z okresu powstań narodo-

wych 1834 r. w Żółtkach i 1863 r. (Szubienica). Świadczą one o patriotyzmie lokalnej 

społeczności. Inne pomniki upamiętniają tragiczne wydarzenia I i II wojny światowej.  

Świadectwem dziedzictwa historycznego są również cmentarze. W okolicach 

Choroszczy zachowały się cmentarze od średniowiecznych po cmentarze z XX w. Są 

wśród nich cmentarze różnych wyznań w tym: dwa kirkuty żydowskie, cmentarz 

ewangelicko – luterański, rzymsko-katolickie i prawosławne oraz wojenne z I wojny 

światowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich.  

Na terenie gminy zachowało się jeszcze sporo przykładów drewnianego bu-

downictwa ludowego. Są to drewniane domy mieszkalne i budynki gospodarcze z 

początku XX w. Często spotykane są również krzyże przydrożne z końca XIX w. z  

kutej stali osadzone w głazach. Interesującym krzyżem jest krzyż prawosławny we 

wsi Zaczerlany upamiętniający zamach na cara Aleksandra III. 
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9.2 Zabytki wpisane do rejestru zabytków.  
  
Najcenniejsze obiekty o wartościach historycznych i zabytkowe układy urbanistyczne 
wpisane zostały do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej, nad którą nadzór 
sprawuje wojewódzki konserwator zabytków. Obiekty te oraz zadania ochronne usta-
lone dla nich, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, powinny być 
uwzględniane w polityce przestrzennej gminy w postaci  odpowiednich zapisów w 
studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 
Miasto Choroszcz: 
1) historyczna część miasta, 1507 – XVIII w. nr rej. 358 - obejmująca :  

obszar Rynku 11 Listopada i ulice:  Dominikańską, Ogrodową, Lipową, Mickiewi-
cza, Branickiego, Zamkową oraz zespół klasztorny dominikanów;  

  Zachowania wymaga układ urbanistyczny miasta w tym: układ Rynku z przy-
ległymi ulicami, przebieg i istniejące linie zabudowy ulic w obrębie obszaru. W od-
niesieniu do zabudowy przyrynkowej zachowania wymagają istniejące gabaryty i 
kształt dachów z utrzymaniem wysokości budynków 1 i 1/2 kondygnacji.  

 W obrębie obszaru znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabyt-
ków: 
- zespół klasztorny dominikanów z Xviii.  w tym: 
- kościół ob. pap. p.w. św. Jana Chrzciciela i Szczepana, nr rej. 39, 
- klasztor, nr rej. 40, 
- kaplica, nr rej. 209, 
- cerkiew prawosławna MB Opiekuńczej z 3 ćw. XIX w, nr rej. 667. 
 

2) zespół pałacowy Branickich, z XVIII w: 
- pałac, nr rej. 41, 
- park , nr rej. 42; 

 Ochronie podlega pałac i park oraz barokowe założenie zespołu parkowo pałaco-
wego, osie kompozycyjne i widokowe, układ alei i fos zieleń parkowa. 

 
3) zespół fabryki Moesa obecnie  szpital, nr rej. 521,obejmujący: 

- 12 budynków fabrycznych,  
- wieżę ciśnień, 
- bramę wjazdową, 
 

Oprócz budowli ochronie podlega istniejący układ kompozycyjny i urbanistyczny 
dawnej fabryki Moes'ów.  
4) kaplica cmentarna p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, nr rej. 694, 
5) cmentarz żydowski, nr rej. 714. 
 
Gmina Choroszcz; 
1) wieś Złotoria - kościół parafialny drewniany pw. Św. Józefa z 1920 r.  nr rej. 578, 
2) wieś Żółtki -  Dom Asesorii Straży Granicznej obecnie mieszkalny, nr rej. 59, 
3) wieś Kruszewo - szkoła podstawowa z 1926 r, nr rej. A -6 , 
4) wieś  Nowosiółki  - wieża ciśnień w zespole podworskim nr rej. 688. 
 
9.3 Zabytki nie wpisane do rejestru zabytków.  

Znaczna ilość obiektów budowlanych i niebudowlanych posiadających wartości 
historyczne, architektoniczne i naukowe nie wpisanych do rejestru zabytków stanowi 
wartości warte zachowania i ochrony. Obiekty te znajdują się w gminnej ewidencji 
zabytków terenu gminy. Obiekty te oraz zakres ich ochrony powinien być uwzględ-
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niany w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i gmin-
nym programie opieki nad zabytkami.  
 
Gminna ewidencja zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie miasta i gminy Choroszcz 

 miasto Choroszcz: 
przy ul. Branickiego: 
- dom Nr 4, murowany, pocz. XX w., 
- dom Nr 6, murowany, pocz. XX w., 
- dom Nr 8, murowany, ok. 1910 r., 
- dom Nr 11, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 13, murowany, 1956 r., 
- dom Nr 15, ob. poczta, mur., pocz. XX w., 
- dom Nr 16, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 17, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 19, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 21, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 22, murowany, pocz. XX w., 
- dom Nr 24, drewniany, XIX/XX w., 
- dom Nr 25, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 26, drewniany, XIX/XX w., 
- dom Nr 27, murowany, 1914 r., 
- dom Nr 28, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 36, drewniany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 38, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 41, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 43, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 44, drewniany, k. XIX w., 
- dom Nr 45, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 48, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 50, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 52, drewniany, pocz. XX w. 
- dom Nr 27, murowany z 1914 r.  
przy ul. Dominikańskiej: 
- dom Nr 1, murowany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 5-7 drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 8, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 9/11, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 10, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 12, drewniany, koń. XIX w., 
- dom Nr 13, murowany, 1911 r., 
- dom Nr 18, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 19, murowany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 21, murowany, XIX/XX w., 
- dom Nr 22, drewniany, pocz. XX. w., 
- dom Nr 23, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 25, drewniany, kon. XIX w. 
przy ul. Białostockiej: 
- dom Nr 1, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 5, murowany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 6, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 12, murowany, 1919 r. 
przy ul. Kościuszki: 
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- dom Nr 6, drewniany, kon. XIX w., 
- dom Nr 7, drewniany, pocz. XX w. 
przy ul. Lipowej: 
- dom Nr 1, drewniany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 4-6, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 8, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 9a, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 11, drewniany, 1928 r., 
- dom Nr 12, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 13, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 16, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 23, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 24, murowany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 24/26, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 27, drewniany, pocz. XX w., 
przy ul. Mickiewicza: 
- dom Nr 4, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 10, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 11, drewniany, pocz. XIX/XX w., 
- dom Nr 12, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 14, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 15, murowany, 1933 r., 
- dom Nr 16, drewniany, ok. 1930 r., 
- dom Nr 19, drewniany, 1923 r., 
- dom Nr 22, murowany, pocz. l. 30-tych XX w.,  
- dom Nr 25, murowany, 1935 r., 
- dom Nr 28, drewniany, ok. 1910 w., 
- dom Nr 29b, drewniany, pocz. XX w. 
przy ul. Sienkiewicza: 
- dom Nr 2, drewniany, pocz. XX w., 
przy ul. Szkolnej: 
- dom Nr 3, pocz. XX w., 
- dom Nr 6, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 8, drewniany, XIX/XX w. 
przy ul. Piaskowej: 
- dom Nr 21, drewniany, pocz. XX w., 
- dom z oborą Nr 29, drewniany, kon. XIX w., 
- dom Nr 33/35, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 36, drewniany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 37, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 44, drewniany, kon. XIX w. 
przy ul. Rynek 11 Listopada: 
- dom Nr 2, drewniany, pocz. XX w., 
- dom Nr 3, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 4, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 4a, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 5, drewniany, 1935 r., 
- dom Nr 6, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 7, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 11, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 14, murowany, l. 20 XX w. 
przy ul. Zamkowej: 
- dom Nr 2, drewniany, 1 poł. XX w. 
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przy ul. Szpitalnej: 
- dom Nr 2, drewniany, 1 poł. XX w., 
- dom Nr 5, drewniany, 1 poł. XX w. 
- dom Nr 7, drewniany, koń. XIX w. 
- dom Nr 9, murowany, l. 20 XX w., 
- dom Nr 13, murowany, L. 20 XX w., 
zespół po dworski przy pałacu Branickich  : 
- dwór, mur., poł. XIX w., 
- czworak, ob. dom mieszkalny, mur., k. XIX w., 

 
Wymienione obiekty położone są w większości na obszarze historycznej części mia-
sta wpisanej do rejestru zabytków w celu ochrony układu urbanistycznego oraz na 
terenie zabytkowego zespołu pałacowego Branickich i Fabryki Moesa. Ich ochrona 
wiąże się ściśle z ochroną obszaru i zespołów wpisanych do rejestru zabytków.  

 na terenie gminy:  
wieś Barszczewo: 
- dom Nr 27, drewn. l. 20-te XX w., 
- dom Nr 30, mur. 1903, 
- dom Nr 36, mur. 1935 r., 
- dom Nr 69, mur. l. 20-te XX w., 
- wiatrak paltrak, drew. 1937 r. 
wieś Czaplino: 
- dom Nr 17, ob. nie użytkowany, drew., 4 ćw. XIX, 
- spichlerz w zagrodzie Nr 24, drew., l. 20-te XX w. 
wieś Gajowniki: 
- wiatrak paltrak, drew., 1928 r. 
wieś Izbiszcze: 
- spichlerz w zagrodzie Nr 35, drew., XIX/XX, 
wieś Klepacze: 
- dom ul. Kolejowa Nr 1, drew., 4 ćw. XIX w., 
- dom ul. Kolejowa Nr 24, drew., XIX/XX w., 
- dom ul. Kolejowa Nr 31, drew., 1913 r. 
wieś Konowały: 
- dom Nr 23, drew., ok. 1920 r., 
wieś Kościuki: 
- kapliczka, mur., XIX w., 
- dom Nr 4, drew., 4 ćw. XIX w. 
- dom Nr 19, drew., po 1920 r. 
wieś Kruszewo: 
- kaplica, mur., XVIII/XIX w. 
- dom Nr 49, drew. 1932 r., 
- dom Nr 50, drew., 4 ćw. XIX w., 
- wiatrak holenderski, mur. (beton.), 1936 r., 
wieś Łyski: 
- dom Nr 26, drew., 1900 r., 
- dom Nr 40, drew., XIX/XX w., 
- dom Nr 55, drew., l. 20-te XX w., 
wieś Mińce: 
- zagroda Nr 10, - dom mur., 1934,spichlerz, drew. l.p 20XX w. 
- dom Nr 21, mur., 1896 r., 
- dom Nr 22, drew., 1896 r. 
wieś Oliszki: 
- spichlerz w zagrodzie Nr 15, drew. 4 ćw. XIX w., 
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- spichlerz w zagrodzie Nr 30, drew., k. XIX w., 
- spichlerz w zagrodzie Nr 35, drew., 4 ćw. XIX w. 
wieś Pańki: 
- dom Nr 4, drew., ok. 1920 r., 
- dom Nr 7, mur., l. 20-te XX w., 
- dom Nr 13, drew., XIX/XX w., 
- dom Nr 24, drew., 4 ćw. XIX w., 
- dom Nr 71, drew., 2 po. XIX w. 
wieś Rogowo: 
- obora dworska, mur. (kam.), 1834 r., 
- dom Nr 3, drew. l. 20 XX w., 
- dom Nr 4, drew., 4 ćw. XIX w, 
- dom Nr 6, nie użytkowany, mur., 1913 r., 
- dom Nr 8, drew., 1939 r., 
- dom Nr 23, drew., l. 20 XX w., 
- dom Nr 32, drew., l. 20 XX w., 
- dom Nr 38, drew., 4 ćw., XIX w., 
- dom Nr 43, drew., l. 20 XX w., 
- spichlerz w zagrodzie Nr 10, drew., 1940 r., 
wieś  Rogówek: 
- dom Nr 6, drew., 4 ćw. XIX w., 
wieś  Zaczerpany: 
- zagroda Nr 28, dom, drew., l. 20 XX w. wiatrak paltrak, drew., 1928 r., 
wieś  Złotoria: 
- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Józefa, kościół, drew., 1920 r.plebania, 

mur., pocz. XX w.,  
- dom Nr 77, drew., 1919 r., 
- dom Nr 82, drew., l. 20 XX w., 
- dom Nr 87, l. 20 XX w., 
- dom Nr 133, drew., XIX/XX, 
wieś  Żółtki: 
- dom Nr 29, mur., 1925 r., 
- dom Nr 38, mur., XIX/XX w., 
- dom Nr 46, mur., 2 poł. XIX w., 
- dom Nr 63, drewn., XIX/XX w., 
- dom Nr 81, mur., l. 20 XX w. 
 
 Zespoły dworsko ogrodowe . 
  Na terenie gminy znajdują się cztery pozostałości dawnych założeń dworsko 
– ogrodowych, których ochronę należy ujmować w planach zagospodarowania prze-
strzennego są to: 

- zespół podworski w Choroszczy przy pałacu Branickich, 
- zespół podworski w Nowosiółkach,  
- zespół podworski w Rogowie,  
- zespół podworski w Śliwnie. 
 

 Cmentarze historyczne i miejsca pamięci 
  Jako świadectwo historycznych dziejów obszaru gminy i zamieszkującej ten 
rejon ludności na terenie gminy pozostały cmentarze i miejsca pamięci. Wymagają 
one zachowania i objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. Są to: 

- Choroszcz – cmentarz przykościelny, 
- Choroszcz – cmentarz przycerkiewny, 
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- Choroszcz – cmentarz katolicko prawosławny, 
- Choroszcz – cmentarz przyszpitalny, 
- Choroszcz – cmentarz ewangelicki, 
- Choroszcz – cmentarz żydowski ( wpisany do rej. zabytków.), 
- Choroszcz – cmentarz wojenny z 1915 r., 
- Choroszcz – cmentarz powstańców z 1863 r., 
- Choroszcz –  mogiła powstańców z 1863 r. 
- Nowosiółki – cmentarz wojenny, 
- Izbiszcze - cmentarz rzymsko - katolicki, 
- Konowały – cmentarz rzymsko - katolicki, 
- Ruszczany - cmentarz wojenny z 1915 r., 
- Złotoria - cmentarz rzymsko - katolicki, 
- Żółtki - mogiła wojenna z 1941 r. 
 

Poza wymienionymi obiektami i obszarami wpisanymi do rejestru zabytków i znajdu-
jącymi się w gminnej ewidencji zabytków w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego opracowywanych dla terenu miasta Choroszczy zachowania i 
uwzględnienia wymagają istniejące osie kompozycyjne i widokowe na zespół klasz-
torny, zespół pałacowo - ogrodowy, cerkiew, osie kompozycyjne rynku oraz część 
zachowanej osi pomiędzy zespołem pałacowym a rynkiem. 
 
9.4 Strefy ochrony obszaru do rozpoznania archeologicznego 

 
Stanowiska archeologiczne. 
 Archeologicznymi badaniami powierzchniowymi objęty został cały teren gminy 
Choroszcz. W trakcie badań powierzchniowych zarejestrowane zostały 294 stanowi-
ska archeologiczne. Sześciu stanowisk archiwalnych nie udało się dokładniej zlokali-
zować. Do rejestru zabytków archeologicznych województwa podlaskiego nie zostało 
wpisane żadne stanowisko z terenu gminy Choroszcz. 
Dokładny wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy znajduje się w załącze-
niu. 
Na terenie gminy Choroszcz osadnictwo pradziejowe i średniowieczne koncentruje 
się głównie wzdłuż doliny Narwi i jej dopływów: Czaplinianki i Choroszczanki oraz 
kilku innych bezimiennych cieków. W głębi wysoczyzny stanowiska archeologiczne 
występują punktowo w dużym rozproszeniu. Najliczniej reprezentowane są stanowi-
ska archeologiczne z okresu epoki kamienia (głównie mezolit i neolit), okresu śre-
dniowiecza oraz okresu nowożytnego (od XVI w.). Mniej liczne jest osadnictwo z 
epoki brązu i okresu wpływów rzymskich. Najliczniejszą grupę stanowią stanowiska o 
charakterze osadniczym: ślady osadnictwa i osady, zaś cmentarzysk zarejestrowano 
zaledwie kilka. 
W poszczególnych wsiach znajduje się następująca liczba stanowisk archeologicz-
nych: 
- Barszczewo - 4 stanowiska, 
- Choroszcz - 8 stanowisk , 
- Czaplino - 6 stanowisk, 
- Dzikie  - 2 stanowiska, 
- Gajowniki  - 6 stanowisk, 
- Izbiszcze  - 70 stanowisk, 
- Jeroniki  - 22 stanowiska, 
- Konowały  - 7 stanowisk, 
- Kościuki  - 10 stanowisk, 
- Krupniki  - 8 stanowisk, 
- Kruszewo  - 37 stanowisk, 
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- Mince - 13 stanowisk, 
- Ogrodniki - 2 stanowiska, 
- Oliszki  - 7 stanowisk, 
- Pańki  - 3 stanowiska, 
- Porosły  - 3 stanowiska, 
- Rogowo - 5 stanowisk, 
- Rogówek  - 3 stanowiska, 
- Ruszczany  - 3 stanowiska, 
- Sienkiewicze- 9 stanowisk, 
- Zaczerlany  - 9 stanowisk, 
- Zastawie  - 2 stanowiska, 
- Złotoria  - 50 stanowisk, 
- Żółtki  - 5 stanowisk, 
  Zestawienie stanowisk archeologicznych zamieszczono w tabeli Nr. „J” w 
części zestawienia tabelaryczne. 
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Rys. C Skala 1:15 000 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. (Rejon miasta Choroszcz). 
Ochrona przyrody, zabytków, dóbr kultury, stanowiska ar-
cheologiczne. 
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Rys. C Skala 1:15 000 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. (Rejon miasta Choroszcz). 
Ochrona przyrody, zabytków, dóbr kultury, stanowiska ar-
cheologiczne. 
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10. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 
 

System osadniczy na terenie gminy kształtowany był na przestrzeni rozwoju hi-
storycznego osadnictwa na tym terenie.  W wyniku tego  powstało miasto Choroszcz 
z historycznym układem urbanistycznym i zabytkami  oraz 35 wsiami różnej wielkości  
rozrzuconymi po obszarze gminy. Wraz z układem gruntów rolnych i lasów stanowi 
on podstawę ładu  przestrzennego gminy. 

Zmiany gospodarcze i polityczne ostatnich lat spowodowały znaczne zachwianie 
ukształtowanego układu. Presja na  zabudowę gruntów rolnych w strefie podmiejskiej 
Białegostoku i wzdłuż drogi Nr 8 Białystok – Warszawa zakłóca  ukształtowany układ 
przestrzenny i wymusza kształtowanie nowego układu dostosowanego do nowej sy-
tuacji gospodarczej i opartego o wyznaczenie stref rozwoju zabudowy o różnych 
funkcjach.  

Obecnie głównym czynnikiem zakłócającym ład przestrzenny jest rozpraszanie 
zabudowy . 

Opracowany w ostatnim czasie plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
wytyczył nowe kierunki rozwoju przestrzennego. W opracowaniu założono bardziej 
intensywne wykorzystanie terenów już uzbrojonych w media poprzez zabudowywa-
nie działek znajdujących się w sąsiedztwie już zabudowanych. Działania takie po-
winny prowadzić do powstania zwartych obszarów zabudowy dobrze zagospodaro-
wanych. Polityka taka w dłuższym horyzoncie czasu powinna sprzyjać bardziej ra-
cjonalnemu wykorzystaniu mediów komunalnych i obniżeniu cen jednostkowych 
związanych z eksploatacją tych urządzeń.  

Inicjatywy te powinny sprzyjać rozwojowi aktywności gospodarczej wśród miesz-
kańców i przyciągać na teren gminy nowych inwestorów tworzących nowe miejsca 
pracy. W opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego przyjęto zapis, że 
tereny znajdujące się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8, na obszarze miasta Cho-
roszcz i w sąsiedztwie miasta Białystok będą przeznaczone pod działalność gospo-
darczą wszelkiego typu. Na obszarach tych założono również wybudowanie uzbroje-
nia w infrastrukturę techniczną i społeczną. 

 
Układy urbanistyczne wymagające ochrony-strefy ochrony konserwatorskiej. 
 Układami urbanistycznymi chronionymi ze względu zabytkowy charakter są 
wpisane do rejestru zabytków i opisane w poprzednim rozdziale fragmenty miasta 
Choroszcz tj  
 - Historyczna część miasta, 1507 – XVIII nr rej. 358, - obejmującą :  

  obszar Rynku 11 Listopada i ulice: Dominikańską, Ogrodową, Lipową, Mickiewi-
cza Branickiego, Zamkową oraz zespół klasztorny Dominikanów,  

- Zespół pałacowo parkowy Branickich, z XVIII w. 
- Zespół fabryki Moes'ów . 

 Zespół pałacowo-parkowy Branickich, z założeniem podworskim i zespołem  
dawnej fabryki Moes'ów tworzy obecnie obszar funkcjonalny i historyczny o zróżni-
cowanej strukturze, w obrębie  którego ochronie podlegają poszczególne zespoły 
zabudowy, obiekty zabytkowe i układy kompozycyjne i założenie parkowe. Obszar 
ten wraz z otoczeniem tworzy krajobraz kulturowy wyróżniający się w regionie i wy-
magający ochrony jako całość. 
  W związku z powyższym jako jeden z podstawowych kierunków ochrony i 
przywrócenia historycznych wartości tego obszaru powinno być utworzenie na tym 
obszarze parku kulturowego. 
Dodatkowo ochronie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
planach powinny podlegać wyróżnione zespoły dworsko ogrodowe, tereny cmentarzy 
i miejsc pamięci oraz otoczenie przy współczesnych obiektach o walorach architek-
tonicznych oraz kulturowych (np. obiekty sakralne, kultury itp). 
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  W opracowaniach planistycznych powinny być również uwzględniane w za-
kresie właściwej ekspozycji osie widokowe historycznych układów urbanistycznych 
jak też panoram krajobrazowych na obszary przyrodnicze o wysokich walorach kra-
jobrazowych. 
 
11. UWARUNKOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
 
11.1 Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy 

 
Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 10 odcinków dróg krajowych, któ-
rych łączna długość wynosi 975,873 km, przy czym jeden odcinek o długości 12 km ( 
droga Nr 8 ) znajduje się na terenie gm. Choroszcz. 
Schemat sieci dróg krajowych w województwie podlaskim został przedstawiony na 
Rys. E  „Sieć dróg krajowych w województwie podlaskim”. 
 

drogi krajowe 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15.12.1998 r. (Dz. U. Nr 

160, poz. 1071) w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 26.08.2003 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1683) – zmienia-

jącego przebieg drogi ekspresowej S 8, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o 

znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz. 1283)  przez obszar gminy Choroszcz 

przebiega droga krajowa ekspresowa Nr 8 S 90/2*7  - granica państwa – Białystok – 

Warszawa. 

Wskaźniki natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego w 2000 r. na drodze Nr 8 
wynosiły: 
- ruch pasażerski – 890 137 pojazdów*km/dobę, 
- ruch towarowy –  463 564 pojazdów*km/dobę. 
( wg „Programu zintegrowanego rozwoju transportu samochodowego w woj. podla-
skim”). 
 
Średniodobowe natężenie ruchu (SDR) pojazdów samochodowych w województwie 
podlaskim zostało ustalone podczas Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 r. Zesta-
wienie wartości średniego dobowego ruchu (SDR) pojazdów samochodowych na 
poszczególnych odcinkach drogi krajowej Nr 8 w przebiegającej przez teren gminy 
Choroszcz, przedstawiono w Tabeli 27.
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Rys. D 
Podział administracyjny województwa podlaskiego  

wraz z siecią komunikacyjną 

 
Rys. wykonano w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku 
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Rys. E 
 

 
 
 
( wg „Programu zintegrowanego rozwoju drogownictwa w woj. podlaskim”). 

 



 83 

Tabela 27 
Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych  

na drodze krajowej Nr S8 w gminie Choroszcz w 2000 r. 
( wg „Programu zintegrowanego rozwoju drogownictwa w woj. podlaskim”). 

 

 

Tabela 28 
Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów rzeczywistych na drodze S 8 

i porównanie z wartościami natężenia krytycznego. 
( przyjęto na podstawie „planu zag.przestrzen. woj. podlaskiego” ). 
 

 
Klasa 
drogi 

 
Nr 

drogi 

Średni do-
bowy ruch w 

2000 r. 

Szerokość 
jezdni w m przy-
jęta do analizy 

Natężenie kry-
tyczne przy po-
ziomie swobod. 
ruchu D w p/h 

Miarodajny ruch 
godzinowy w 50 
godzinie roku w 

p/h 

1 2 3 4 5 6 

S 

 

8 

 

6 261 

 

7 i 6 

 

1 250 i 1 050 

 

750 

 

 
SDR na całej sieci dróg krajowych w województwie wyniósł 4,184 pojazdów/dobę 
i stanowił 59,7% średniej krajowej. Natomiast wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów sa-
mochodowych w latach 1995 – 2000 wyniósł 1,28 (średnia krajowa – 1,31). Do tego 
wzrostu przyczynił się przede wszystkim bardzo znaczący wzrost ruchu na drogach 
międzynarodowych – 1,54 (średnia krajowa – 1,34).  
Z analizy przeprowadzonej w planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa podlaskiego i zestawienia powyższych wartości wynika, że o ile średnio na dro-
dze krajowej S8 występują rezerwy przepustowości to na terenie gminy Choroszcz 
istniejące natężenie ruchu przekracza wartości krytyczne. 
 
drogi wojewódzkie: 

ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r., w sprawie usta-

lenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071) i uchwałami 

o Nr XIII/60/99, XV/78/99, XXVII/206/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego w 

sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich, o nu-

merach określonych w zarządzeniu Nr 10 Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Pu-

blicznych z 22.08.2000 r. i klasach zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Podlaskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie 

podziału dróg na klasy techniczne: 

Nr 
drogi 

Odcinek 

Pojazdy 
samo-
chodo-
we ogó-

łem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

moto-
cykle 

samo-
chody 

osobowe, 
minibusy 

lekkie 
samo-
chody 
cięża-
rowe 

(dostaw
cze) 

samochody 
ciężarowe 

auto 
busy 

ciągniki 
rolnicze 

bez 
przy 

czepy 

z przy 
czepą 

S8 

Jeżewo Str. - 
Choroszcz 9 450 9 6 152 1 219 633 1238 180 19 

Choroszcz - 
Białytok 12 322 12 8 441 1 405 653 1491 308 12 
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 droga główna Nr 676  G 80/2*7– na odcinku od skrzyżowania z drogą północno 
– obwodową do granic administracyjnych Białegostoku, droga dwu jezdniowa kla-
sy G o szerokości jezdni 7 m z utwardzonymi poboczami i dwukierunkowymi dro-
gami serwisowymi kl. D po obu stronach drogi. Szerokość pasa drogowego 80 m.  

Tabela 29 
Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów rzeczywistych na drodze Nr 676 i 

porównanie z wartościami natężenia krytycznego. 
( przyjęto na podstawie „planu zagospodarowania woj. podlaskiego” ). 

 
 
Klasa 
drogi 

 
Nr 

drogi 

Średni do-
bowy ruch w 

2000 r. 

Szerokość 
jezdni w m przy-
jęta do analizy 

Natężenie kry-
tyczne przy po-
ziomie swobod. 
ruchu D w p/h 

Miarodajny ruch 
godzinowy w 50 
godzinie roku w 

p/h 

1 2 3 4 5 6 

G 

 

676 2 084 6 i 7 1 050 i 1 250 450 

 

Analiza przeprowadzona w planie województwa podlaskiego wykazuje, że istniejące 

przekroje dróg wojewódzkich posiadają rezerwy przepustowości. Natomiast proble-

my pojawiają się głównie w obszarach zabudowy i na skrzyżowaniach z drogami kra-

jowymi. 

 
11.2 Drogi powiatowe i gminne 

 
Szczegółowe zestawienie dróg powiatowych i gminnych na terenie gm. Choroszcz 
zawierają Tabele 29 i 30. 
 

Na terenie gminy Choroszcz znajduje się: 68,2 km dróg powiatowych, 54,0 km 
dróg gminnych, 213 km dróg rolniczych oraz 13,5 km ulic na terenie Choroszczy i 5,9 
km ulic na terenie Klepacz. Spośród 68,2 km dróg powiatowych około 20 km stano-
wią drogi gruntowe i żwirowe, a pozostałe 48,2 km drogi o nawierzchni twardej.  

 
Tabela 29 

Drogi powiatowe na terenie gm. Choroszcz 
( na podstawie uchwały Nr 21/144/2003 Zarządu Województwa Podlaskiego z 
dnia 18 marca 2003 roku w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na 
terenie województwa podlaskiego) 

 
A. Drogi zamiejskie 
 

Lp. 
 

Numer 
drogi 
 

Klasa 
drogi 

Nazwa drogi 
 

1 1308B Z Złotoria - Siekierki – Tykocin(ul.11 Listopada) 

2 1390B L Choroszcz(droga do Dzikich) - Dzikie - droga 65 

3 1535B Z 
Białystok(ul.Księdza Jerzego Popiełuszki,Hetmańska,Wierzbowa)  
– Choroszcz(droga do Kruszewa) - Kruszewo - Stare Jeżewo 

4 1536B L droga 1535B - Kruszewo - droga 1535B 

5
5 

1537B L droga 1535B - Konowały - Izbiszcze 

6 1538B L Choroszcz(droga do Kościuk) - Kościuki 

7 1539B L 
Choroszcz(ul.Zastawie I)- Zaczerlany - Zawady - stacja kolejowa 
Baciuty 
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8 1541B L Zaczerlany - Gajowniki-Kolonia 

9 1542B L droga przez wieś Gajowniki 

10 1543B L 
Choroszcz(ul.Zastawie II) - Czaplino - Niewodnica Kościelna - To-
pole - Markowszczyzna 

11 1544B L droga 1543B - Czaplino 

12 1547B L Czaplino - Mińce - Trypucie - Tołcze 

13 1549B L droga 1535B - Oliszki - Klepacze - Horodniany 

14 1550B Z 
Niewolnica Kościelna – Klepacze – Białystok – ul. Niewodnicka, 
Meksykańska, Nowosielska, Elewatorska 

15 1551B L droga 8 - Porosły -Krupniki 

16 1552B L 
Choroszcz(Aleja Niepodległości, ul.Sienkiewicza,Branickiegi, Do-
minikańska,Piaskowa)  - Ruszczany - Rogówek - Rogowo - Pańki - 
droga 1535B 

 

B. Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg powiatowych. 
 

17 2287B L Choroszcz - ul. Mickiewicza 

18 2288B L Choroszcz -Rynek 11 Listopada 

 

Klasy techniczne dróg zostały oznaczone na planie sytuacyjnym. Opis parametrów 
technicznych dróg przyjęto na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy: 

 G 35/2x7,0 - istniejąca droga powiatowa (docelowo projektowana droga woje-
wódzka) na odcinku od granic Białegostoku do projektowanej południowo - za-
chodniej obwodnicy Białegostoku, docelowo projektowana jako dwu jezdniowa kl. 
"G" o szerokości jezdni 7,0 m z utwardzonymi poboczami 1,0 m. Szerokość pasa 
drogowego 35,0 m. Ustalono wymaganą odległość zabudowy wynosi min.15,0 m 
od krawędzi jezdni. Ustala się zakaz zabudowy rezerwy terenowej dla inwestycji 
nie związanych z drogą; 
 

 Z 20/6,0 - drogi powiatowe jedno jezdniowe kl. "Z" o szerokości jezdni 6,0 m z 
utwardzonymi poboczami 1,0 m. Szerokość pasa drogowego 20,0 m, umożliwia-
jąca umieszczenie szlaków konnych rowerowych i pieszych po obu stronach dro-
gi. Szerokość ścieżek rowerowych i pieszych 2,5 m oraz szlaków konnych 2,5 m. 
Szerokość pasa drogowego ulic miejskich w ciągu dróg powiatowych ograniczona 
do 12,0 m ze względu na istniejącą zabudowę. Ustalono wymaganą odległość 
zabudowy wynosi min. 15,0 m od krawędzi jezdni; 

 L 15¸12/5,5 - drogi powiatowe i gminne jedno jezdniowe kl. "L" o szerokości jezdni 
5,5 m z utwardzonymi poboczami 0,75 m, Szerokość pasa drogowego poza tere-
nem zabudowanym 15,0 m, w terenie zabudowanym 12,0 m. Wymagana odle-
głość zabudowy wynosi min. 15,0 m od krawędzi jezdni. 

Tabela 30 
Drogi gminne na terenie gm. Choroszcz 

( na podstawie uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 
7 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie wo-
jewództwa podlaskiego): 

 
106251B Choroszcz – Sienkiewicze 
106252B Zastawie – Barszczewo 
106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski 
106254B Łyski wieś 
106255B Dzikie – Żółtki – droga krajowa nr 8 
106256B Babino wieś- droga krajowa nr 8 
106257B Ruszczany wieś 
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106258B Rogówek – droga powiatowa  
106259B Rogowo – droga powiatowa  
106260B Pańki – droga powiatowa  
106261B Konowały – Rogowo kolonia – droga powiatowa  
106262B Konowały – Śliwno 
106263B Kruszewo – Izbiszcze 
106264B Kościuki – Zaczerlany 
106265B Barszczewo – Gajowniki –droga powiatowa  
106266B Krupniki – Klepacze 
106267B Rogowo – Konowały 
106268B Gajowniki – Czaplino 
105456B Nowosiółki –granica gminy (Fasty) 
106270B Starosielce –Oliszki –Ogrodniczki Barszczewskie – Czaplino 
106271B ulice we wsi Porosły 
106272B Rogowo – Majątek – droga powiatowa  
105481B Babino – Sawino 
 
Klasy techniczne dróg zostały oznaczone na mapach w części graficznej studium. 
Opis parametrów technicznych dróg przyjęto zgodnie z ustaleniami planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy: 

 L15¸12/5,5 - drogi powiatowe i gminne jedno jezdniowe kl. "L" o szerokości jezdni 
5,5 m z utwardzonymi poboczami 0,75 m, Szerokość pasa drogowego poza tere-
nem zabudowanym 15,0 m, w terenie zabudowanym 12,0 m. Wymagana odle-
głość zabudowy wynosi min. 15,0 m od krawędzi jezdni; 

 D15¸10/5,0 - drogi gminne jedno jezdniowe kl. "D" o szerokości jezdni 5,0 m z 
utwardzonymi poboczami 0,5 m. Szerokość pasa drogowego poza terenem za-
budowanym 15,0 m, w terenie zabudowanym 10,0 m. Wymagana odległość za-
budowy wynosi min. 8,0 m od krawędzi jezdni. 

 
11.3 Stan techniczny dróg  
 

Stan techniczny dróg ekspresowych i krajowych 
Ze względu na wzrost w latach 1995 – 2000 ruchu ogółem o 28%, a na drodze Nr 

S 8 o 54% oraz niedostosowanie standardu nawierzchni do obciążeń i ograniczone 
środki finansowe na potrzeby remontowe, następuje przyspieszony proces degrada-
cji nawierzchni dróg. 

Stan techniczny nawierzchni dróg ekspresowych i krajowych w województwie 
w roku 2000: 
- 39% nawierzchni - w stanie dobrym ( w kraju 23% ), 
- 38% w stanie niezadowalającym ( w kraju 42% ), 
- 26% w stanie złym ( w kraju 35% ). 
 
Udział procentowy dróg w stanie krytycznym (% stanu D) na terenie GDDP OP-W 
w Białymstoku przedstawiał się w roku 2000 następująco: 
- szorstkość  – 2% (kraj 11,5%),  
- koleiny – 12% (kraj 15,9%),  
- równość podłużna 6% (kraj 6,6%). 
Przedstawione wartości są lepsze niż w latach ubiegłych, dzięki czemu można 
stwierdzić, że stan dróg ulega stopniowej poprawie. 
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Stan techniczny dróg wojewódzkich 

Z badań przeprowadzonych na potrzeby programu zintegrowanego rozwoju 
transportu samochodowego w woj. podlaskim, na drogach wojewódzkich tempo de-
gradacji jest największe. W ostatnich latach nastąpił duży przyrost głębokości kolein, 
na wielu odcinkach stan drogi nie spełnia parametrów technicznych w zakresie rów-
ności podłużnej oraz nośności (konstrukcje nawierzchni nie są dostosowane do no-
śności 80 kN/oś). 
Ogółem w stanie krytycznym w zakresie równości podłużnej jest 23% (270 km) dróg. 
Blisko 35% dróg wojewódzkich (ponad 416 km) nie spełnia wymogów technicznych 
odnośnie szerokości jezdni.  
 

Stan techniczny dróg gminnych 

Zgodnie z analizą wykonaną w strategii rozwoju gminy, na 54 km dróg gminnych 
jedynie 4,8 km stanowią drogi o nawierzchni twardej. Pozostałe 49,2 km to drogi 
o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Do przebudowy nawierzchni żwirowych na bitu-
miczne kwalifikuje się 20,5 km dróg, a wzmocnienia nawierzchni gruntowych na żwi-
rowe wymaga 24,7 km. Z 13,5 km ulic gminnych na terenie Choroszczy jedynie 2,2 
km posiada nawierzchnie twarde, a 11,3 km nawierzchnie gruntowe i żwirowe. Jeżeli 
chodzi o ulice znajdujące się w ciągach dróg powiatowych o dł. 10,5 km w większości 
administrowane przez PZD to 7,6 km stanowią nawierzchnie twarde oraz 2,8 km na-
wierzchnie gruntowe i żwirowe. Na terenie Klepacz znajduje się 5,9 km ulic gmin-
nych, głównie o nawierzchni gruntowej oraz 3,250 km ulic w ciągach dróg powiato-
wych. 

Drogi rolnicze stanowiące dojazd do pól i siedlisk o łącznej długości 213 km, potrze-
bują modernizacji i ulepszeń. Część tych dróg z uwagi na zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz wzrastające natężenie ruchu wymagać bę-
dzie w przyszłości przekwalifikowania na drogi publiczne.  

11.4 Komunikacja zbiorowa 
11.4.1 Komunikacja zbiorowa, autobusowa PKS 

 
Mieszkańcy gminy Choroszcz obsługiwani są przez autobusy komunikacji 

Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej. Uruchomione są połą-
czenia  

 KRUSZEWO przez CHOROSZCZ 

 PAŃKI K. CHOROSZCZY przez CHOROSZCZ 

 TYKOCIN przez ZŁOTORIĘ 

 DOBKI WIEŚ przez ZŁOTORIĘ 

 ZAWADY przez ZŁOTORIĘ,TYKOCIN, 

 KRUSZEWO I przez BARSZCZEWO 

 KRUSZEWO przez BARSZCZEWO,IZBISZCZE 

 PAŃKI K. CHOROSZCZY przez CHOROSZCZ 
Trasy autobusów PPKS zaznaczono na mapie infrastruktury komunikacyjnej. 
 

11.4.2 Komunikacja miejska 

Linie autobusowe obsługujące komunikację miejską Choroszczy prowadzi Za-
kład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Obecnie pasażerów na terenie 
gminy Choroszcz obsługuje linia autobusowa 103. Autobusy kursują średnio raz na 
pół godziny i umożliwiają dojazd do centrum Białegostoku. Trasy kursowania linii au-
tobusowej 103 zaznaczono na mapie uwarunkowań i kierunków rozwoju infrastruktu-
ry komunikacyjnej. 
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12. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
 
12.1 Sieć kolejowa województwa 
 

Długość linii kolejowych na obszarze województwa wynosi ogółem 854 km, w tym 
jednotorowych 746 km, dwu i więcej torowych 108 km, zelektryfikowanych 217 km, 
szerokotorowych 79 km, a na 100 km2 przypada 4,2 km linii.  
Załączony Rys. F przedstawia układ linii kolejowych i drogowych województwa pod-
laskiego. Na system transportu kolejowego składają się linie państwowego znaczenia 
i linie znaczenia lokalnego. 
 
12.2 Linie kolejowe na terenie gminy Choroszcz 

 
Na rozpatrywanym obszarze zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
3 września 1996 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 538 ) zlokalizowane są następujące linie ko-
lejowe o państwowym znaczeniu: 

 Warszawa – Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka – granica państwa, 
na odcinku do Białegostoku, magistrala kolejowa dwutorowa, zelektryfikowana, w 
dobrym stanie technicznym. Linia przebiega południowo – wschodnim skrajem 
gminy. 

- średnio dobowe obciążenie pociągów osobowych na odcinku Warszawa – Bia-
łystok  
  (dane za okres 15.01 - 21.01.2002) wynosi:  141 + 141 = 282 poc. / odc. dobę, 
- średnio dobowe przewozy pasażerów na odcinku Warszawa – Białystok Biały-
stok – Grajewo (dane za 2002 r.) wynoszą:  2031 tys. pasażerów / odc. dobę, 
- roczne obciążenie linii kolejowej Warszawa – Białystok przewozami ładunków  
  (w 2000 r,)  wynosi:  1 507 + 1 363 = 2870 ton/rok, 
- roczne obciążenie linii kolejowej Warszawa – Białystok przewozami próżnych 
wagonów ( w 2000 r.)  wynosi:   5 662 + 22 332 = 27994 wagonów / rok; 

 Białystok – Ełk – Kętrzyn – Korsze – Bartoszyce – jednotorowa, zelektryfi-
kowana,  
na odcinku Białystok – Ełk, nawierzchnia typu średniego, stan techniczny dobry,  
V max – 100 km/h. Linia przebiega północno – wschodnim skrajem gminy. 

- średnio dobowe obciążenie pociągów osobowych na odcinku Białystok – Gra-
jewo  
  (dane za okres 15.01 - 21.01.2002) wynosi: 120 + 85 = 205 poc. / odc. dobę, 
- średnio dobowe przewozy pasażerów na odcinku Białystok – Grajewo(dane za 
2002 r.) wynoszą:  713,2 tys. pasażerów / odc. dobę, 
- roczne obciążenie linii kolejowej Białystok – Ełk przewozami ładunków  
  (w 2000 r,)  wynosi:  532 + 279 = 811 ton/rok, 
- roczne obciążenie linii kolejowej Białystok – Ełk przewozami próżnych wago-
nów ( w 2000 r.)  wynosi:   976 + 1747 = 2723 wagonów / rok. 
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Rys. F 
Główne połączenia kolejowe na terenie województwa podla-

skiego. 

 
 

 

 Źródło: Program zintegrowanego rozwoju transportu kolejowego Województwie Podlaskim do 2005 r., 
z perspektywą do 2015 r. 



 90 

13. UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH I DRÓG ROWE-
ROWYCH 

Opis tras rowerowych i pieszych przyjęto na podstawie informacji podanych na 
stronie internetowej gminy Choroszcz. 

Początek wszystkich tras jest przy Szkole Podstawowej w Choroszczy (ul. Powstania 
Styczniowego1), zakończenie na Rynku 11 Listopada. 

TRASA nr 1: obwodnica wokół Choroszczy; rynek -  szkoła podstawowa - szpital - 
Nowosiółki - cmentarz żydowski - Góra Św. Jana - Zastawie III - Zastawie II - "Szu-
bienica" - cmentarz parafialny - Raka Góra (A) - szpital-rynek(17km). 

TRASA nr 2: Choroszcz - Pałac Branickich - Żółtki (B) - Złotoria "Komora" (parking) - 
Złotoria - Siekierki - Babino - Złotoria "Cegielnia" - jaz "Babino" - łąka "Kalinowo" - 
Ruszczany - Choroszcz (27km). 

TRASA nr 3: Choroszcz - Ruszczany - Rogówek - Rogowo - Pańki - jaz "Rzędziany" 
- Rzędziany (zawracamy) - Pańki - Kruszewo "Zerwany Most" (C) - Kolonia Kościuki 
(Szyszkowizna) - Choroszcz (44km). 

TRASA nr 4: Choroszcz - "Szubienica" - Zaczerlany - Topilec - Kolonia Topilec - Ko-
lonia Izbiszcze (przepompownia) - Izbiszcze - Śliwno (D) - Kruszewo - Kruszewo "Ze-
rwany Most" - Kolonia Kościuki (Szuszkowizna) - Choroszcz(44km). 

14. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ W PASACH DROGOWYCH 

 
Obecny stan prawny w zakresie projektowania dróg i lokalizacji w pasach dro-

gowych infrastruktury wyrażony w ustawie o drogach publicznych, rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 21.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o 
drogach publicznych (Dz. U. Nr 33, poz. 6 z późn. zm.), rozporządzeniu MTiGM z 
dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. 43 poz. 43), praktyczne uniemożliwiają prowa-
dzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem drogo-
wym. Powoduje to konieczność lokalizacji infrastruktury na okolicznych terenach, lub 
w pasach drogowych, przebiegających w sąsiedztwie, dróg gminnych i rolniczych. 
Opisana praktyka prowadzi do bałaganu lokalizacyjnego i znacznie wydłuża trasy 
prowadzenia sieci. 

Wymienione przepisy przeznaczają drogę tylko jednemu celowi publicznemu – 
ruchowi pojazdów, uniemożliwiając prowadzenie w pasie drogowym infrastruktury 
służącej innym celom publicznym niezwiązanym z ruchem drogowym (art. 40 ustawy 
o drogach publicznych). Jednocześnie ustawodawca w art. 39 umożliwia zarządcy 
drogi lokalizację w pasie drogowym kanału technologicznego, służącego umieszcza-
niu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ru-
chu drogowego. 

Proponowanym rozwiązaniem, byłaby budowa kanałów technologicznych, lub 
ze względu na konieczność obniżenia kosztów, wydzielenie pasa technologicznego 
do prowadzenia infrastruktury poza pasem drogowym.  
Pas ten może być lokalizowany równolegle do pasa drogowego lub tworzyć inny 
układ oderwany od systemu dróg na terenie gminy. 

Nie zachodzi natomiast konieczność wprowadzania opisanego rozwiązania na 
terenach zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy ponieważ zgodnie z § 3 pkt. 
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3 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w liniach rozgraniczających dróg na terenie 
zabudowy mogą być lokalizowane również urządzenia infrastruktury technicznej nie 
związanej z funkcją komunikacyjną drogi. 
15. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ 
 
15.1 Ujęcia wody i stacje wodociągowe 

 
Na załączonych mapach i tabelach przedstawiono lokalizację ujęć wody zlokalizowa-
nych na terenie gminy Choroszcz: 
Tabela A Bilans ujęć wody dla wodociągów gminnych gminy Choroszcz, 
Tabela B Bilans lokalnych ujęć wody na terenie gminy Choroszcz. 
 
Wodociągi gminne są zasilane z ujęć wody zlokalizowanych w rejonie: 

 Choroszczy, 
 Rogowa, 
 Barszczewa, 
 Złotorii. 

W oparciu o w/w ujęcia rozbudowywane są cztery układy sieci wodociągów gmin-
nych. 
 
Dodatkowo źródłem wody dla odbiorców we wsiach zlokalizowanych w pobliżu Bia-
łegostoku – Klepacze, Turczyn i Krupniki są wodociągi białostockie. Sieci wodocią-
gów gminnych pracują niezależnie od sieci połączonych z wodociągiem białostockim.  
 
Niezależnie o w/w systemów zasilania w wodę wieś Babino korzysta z sieci wodo-
ciągowej zasilanej z gminy Tykocin. 
 
Wydajności ujęć wodociągów gminnych umożliwia zaspokojenie aktualnych i najbliż-
szych przewidywanych potrzeb i dopiero znaczy przyrost zapotrzebowania wody mo-
że powodować konieczność wykonania dalszych odwiertów. Rozbudowy wymagają 
stacje wodociągowe w Rogowie i Choroszczy, wielkość stacji należy dostosować do 
przewidywanego  zapotrzebowania wody. 
 
15.2 Zaopatrzenie w wodę 

 
Obecnie sieć wodociągowa została doprowadzona do większości wsi na terenie 

gminy z możliwości podłączenia do sieci nie mogą jedynie korzystać mieszkańcy za-
budowy kolonijnej. Z wody dostarczanej po przez gminną sieć wodociągową korzysta 
88% mieszkańców miasta Choroszcz i 68% mieszkańców wsi, około 17% mieszkań-
ców czerpie wodę z lokalnych ujęć, a ok. 14 % używa wody ze studni kopanych. W 
wodę bieżącą wyposażonych jest 98% mieszkań w mieście i 81% mieszań wiejskich.  

 
Zestawienie ilości gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, oraz ilości dostarczonej wody w  2002 r. przedstawiają tabele: 
Tabeli C Bilans ilości wody dostarczanej do mieszkańców 
Tabeli D Podstawowe dane dotyczące zaopatrzenia w wodę gminy Choroszcz 
 
Zestawiono wartości: 

 podstawowych wskaźników urbanistycznych, 
 wskaźników dobowych zużycia wody na jednego mieszkańca i na gospo-

darstwo domowe, 
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 ilości wsi zasilanych z sieci wodociągowej, długości sieci wodociągowej, 
ilości przyłączy bud. do sieci, ilości mieszkańców korzystających 
z wodociągu , 

 rocznego zużycia wody, 
 ilości mieszkańców gminy korzystających z wodociągów gminnych, 
 ilości mieszkańców nie korzystających z sieci wodociągowej. 

Powyższe zestawienie wykonano na podstawie informacji uzyskanych z Roczników 
Statystycznych, UMiG w Choroszczy i na podstawie obliczeń własnych. Informacje 
dotyczące wartości średniego zużycia wody są z konieczności przybliżone, niemniej 
przedstawione zestawienie obrazuje wielkość zużycia wody z sieci wodociągowej 
przez mieszkańców gminy.  
Odnośnie zużycia wody należy zwrócić uwagę na potencjalne czynniki mające wpływ 
na wielkość jednostkowego zużycia wody: 

 dostępność sieci wodociągowej, 
 konieczność zaspokojenia potrzeb związanych z produkcją rolną i hodowlą, 
 standard wyposażenia mieszkań, 
 cena jednostkowa wody. 

Obecnie średnie zużycie wody na jednego mieszkańca na wsi wynosi 50,8 l/dobę 
i jest mniejsze niż w miastach (96,4 l/mieszkańca*dobę), mimo występujących na wsi 
dodatkowych potrzeb związanych z produkcją rolną i hodowlą. Powodem tego stanu 
jest nie uwzględnienie w sporządzanych bilansach zużycia wody z własnych ujęć na 
terenach wiejskich, gdzie częstą praktyką jest używanie wody z sieci wodociągowej 
do celów spożywczych, a wody gorszej jakości z własnego ujęcia do celów gospo-
darczych. Wg ankiet wykonanych w ramach Programu ochrony środowiska miasta i 
gminy Choroszcz na lata 2004-2012 przez Jarosława Danowskiego, z wody ze studni 
korzystało 8,9% gospodarstw domowych, a 19,5% mając wodę z wodociągów korzy-
stało również z wody z własnego ujęcia.  

Na terenie gminy Choroszcz funkcjonuje sześć układów sieci wodociągowych. Łącz-
na długość sieci wodociągowych znajdującej się na terenie gminy wynosi 144,1 km. 
Wodociągi gminne zasilane z ujęć w Choroszczy, Rogowie i Barszczewie są ze sobą 
połączone dzięki temu możliwa jest współpraca i rezerwowanie zasilania. Omawiane 
układy sieci wodociągowych zostały pokazane na załączonych do opracowania pla-
nach sytuacyjnych. 
 
Stan techniczny wodociągów można określić jako dobry, jednak niektóre odcinki wy-
magają remontu i przebudowy ze względu stan techniczny i różnorodność użytych do 
ich budowy materiałów. 
 
16. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW  
 

Sposób rozwiązania zagadnień z zakresu gospodarki ściekowej w gminie ma 
znaczenie nie tylko ze względu na poprawę standardu życia mieszkańców, ale jest 
istotnym elementem warunkującym ochronę wód i ziemi przed zanieczyszczeniem.  
Układ sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Choroszcz obejmuje: 

 miasto Choroszcz i tereny przyległe.   
Systemu kanałów grawitacyjnych, tłocznych z lokalnymi przepom-
powniami, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej w 
Choroszczy. Oczyszczalnia zlokalizowane jest przy zachodniej gra-
nicy miasta Choroszcz przy drodze do wsi Puszczany; 

 rejon wsi Klepacze i Turczyn  
System kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w z odprowadzeniem 
ścieków do kanalizacji sanitarnej Białegostoku rej. ul. Klepackiej w 
dzielnicy Starosielce. 
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Siecią kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem omówionych wyżej, dotychczas nie obję-
to większości terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym planie za-
gospodarowania przestrzennego gminy. 
Na większości terenów gminy ścieki sanitarne odprowadzane są przeważnie do 
zbiorników szczelnych lub indywidualnych oczyszczalni. 
Schemat układu kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej studium. 
 Ogółem w instalację kanalizacyjną wyposażonych jest 94 % mieszkań w mie-
ście Choroszczy i 64% mieszkań na terenie wsi. Natomiast do sieci kanalizacji sani-
tarnej ścieki odprowadzane są z 76% mieszkań mieście i 4% mieszkań na wsi. Sto-
pień wykorzystania sieci kanalizacyjnej obliczony w stosunku do ilości mieszkańców 
jest jeszcze mniejszy i wynosi 53% w mieście i 3% na wsi.  
Zestawienie ilości gospodarstw podłączonych do sieci  kanalizacyjnej i korzystają-
cych z oczyszczalni ścieków, oraz ilości odprowadzanych ścieków w  2002 r. załą-
czono w tabelach: 
Tabeli E Podstawowe dane dotyczące kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cho-

roszcz, 
Tabeli F Podstawowe parametry dotyczące oczyszczalni ścieków w m. Choroszczy. 
 
Z zestawień powyższych wynika, że w mieście Choroszczy 36% mieszkańców po-
siadających wodę bieżącą nie odprowadza ścieków do kanalizacji sanitarnej, a na 
wsi 82%. Szacuje się, że poza systemem kanalizacyjnym pozostaje 61 % mieszkań-
ców gminy:  
- dobowa ilość ścieków odprowadzanych poza systemem kanalizacyjnym – 448 
m³/d, 
- roczna ilość ścieków odprowadzanych poza systemem kanalizacyjnym – 163,6 tys. 
m³/r. 
 
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 podczyszcze-
niu, a jedynie niewielki procent odwożony jest ze zbiorników szczelnych beczkowo-
zami na wylewiska. Omawiane zagrożenie odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu i wód gruntowych wymieniono jako jeden z głównych czynników 
wpływających na pogorszenie jakości wód poziemnych. Szczególnej ochrony przed 
zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych wymagają tereny położone w strefie 
ochrony bezpośredniej i pośredniej głównego zbiornika wód podziemnych i na tere-
nach chronionych i w strefie ochronnej Narwiańskiego Parku Narodowego.  
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17. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WÓD DESZCZO-
WYCH  

 
Oprócz omówionych potencjalnych zanieczyszczeń komunalnych w przeważa-

jącym stopniu na stan rzek i cieków wpływają zanieczyszczenia z wód opadowych 
przedostające się bezpośrednio lub po przez system kanalizacji deszczowej. Odbior-
nikami wód deszczowych są oprócz gruntu są wody powierzchniowe. 

 
System kanałów deszczowych na terenie gminy Choroszcz jest bardzo słabo 

rozbudowany i ogranicza się do Choroszczy i terenów graniczących z Białymstokiem, 
głównie wsi Klepacze. Woda z ulic odprowadzana jest do lokalnych cieków, a na-
stępnie do rzeki Horodnianki. Oprócz sieci kanalizacji deszczowej w m. Choroszcz i 
wsi Klepacze pozostałe tereny zabudowane nie są objęte zorganizowanym syste-
mem odprowadzenia wód deszczowych i wody opadowe są odprowadzane do gruntu 
lub do najbliższych rowów lub cieków. 

Stan zanieczyszczenia zlewni systemu odprowadzenia wód deszczowych ma 
bezpośredni wpływ na stopień zanieczyszczenia rzek i cieków – dotyczy to zarówno 
zanieczyszczeń komunalnych, przemysłowych jak i związanych z produkcją rolną. 
W gminie Choroszcz najbardziej zanieczyszczona jest rzeka Horodnianka. W obsza-
rze zlewni rzeki znajduje się: 
- system kanalizacji deszczowej w dzielnicy Starosielce m. Białegostoku, 
- kanalizacja deszczowa we wsi Klepacze, 
- kanalizacja deszczowa m. Choroszcz, 
- odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni miejskiej 

w Choroszczy. 
Przy czym największy wpływ na zanieczyszczenie rzeki mają zanieczyszczenia od-
prowadzane systemem kanalizacji deszczowej z m. Białegostoku i ścieki z oczysz-
czalni miejskiej w Choroszczy. 
 
18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W 

GMINIE 
 
18.1 Ogrzewanie i systemy ciepłownicze 

 
Charakter zabudowy na terenie gminy – zabudowa wiejska z centralnie położonym 
miastem Choroszcz przesądza o użytkowanych sposobach zaopatrzenia w ciepło. 
Na terenie wsi budynki ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła – pieców i ko-
tłowni indywidualnych na węgiel, drewno, w mniejszym zakresie na olej, propan bu-
tan lub wióry drzewne. Sporadycznie wykorzystywane jest ogrzewanie solarne i 
pompy cieplne. Zakres stosowania gazu jest ograniczony do wsi Klepacze i Krupniki. 
Większe budynki przemysłowe i usługowe zaopatrzone są w kotłownie ogrzewające 
czasem zespół budynków o mocach do 200 kW. Zestawienie zinwentaryzowanych 
kotłowni na terenie gminy zawarto w poniższej Tabeli H, a lokalizację kotłowni ozna-
czono na mapach w części graficznej studium. 
 
W mieście Choroszcz prócz opisanych indywidualnych źródeł ciepła funkcjonują dwie 
kotłownie dostarczające wodę do innych budynków za pomocą układu sieci ciepl-
nych: 

 kotłownia Szpitala Psychiatrycznego ZOZ – mocy 8 040 kW – dostar-
czająca energię cieplną głównie do budynków szpitala – o kubaturze 
207 tys. m³, 

 kotłownia Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji – o 
mocy 6 680 kW – dostarczająca energię cieplną do budynków wieloro-
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dzinnych i usługowych w północno-zachodnim rejonie miasta – 729 
mieszkań, o kubaturze 172 tys. m³ 

Lokalizację kotłowni i układ sieci cieplnych naniesiono na mapach załączonych do 
studium. 
Szczegółowe zestawienie: 

 wyposażenia mieszkań w instalacje grzewcze i w centralne ogrzewanie, 

 ilości budynków korzystających z indywidualnych i lokalnych źródeł cie-
pła, 

 porównanie rozwoju ogrzewnictwa w gminie na tle innych gmin w po-
wiecie 

zawarto w Tabeli G. 
 
18.2 Gazyfikacja gminy 
 

Obecnie na terenie gminy Choroszcz wykorzystanie gazu ziemnego jest bardzo 
ograniczone. Sieć gazowa średniego ciśnienia zasilana z Białegostoku istnieje jedy-
nie w rejonie wsi Klepacze i Krupniki i jest rozbudowywana stosownie do lokalnych 
potrzeb. Z gazu korzysta aktualnie 72 odbiorców ( na podst. danych GUS ) co sta-
nowi 3% mieszkań.  
Natomiast w instalację gazową na gaz z butli wyposażonych jest 1 625 mieszkań, co 
stanowi 78% ogółu. 
Szczegółowe dane dotyczące stopnia gazyfikacji gminy zestawiono w  Tabeli I. Loka-
lizację istniejących sieci gazowych zawarto w części graficznej studium. 
 
18.3 Elektroenergetyka  
 
Przebieg liniowych urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Choroszcz 

oznaczono na mapach załączonych w części graficznej opracowania. Trasy przebie-
gu oznaczono kolorem czerwonym symbolem opisanym w legendzie rysunku:  

 istniejącej linii WN 110 kV GPZ1 Białystok - GPZ Jeżewo, 

 istniejącej linii WN 110 kV GPZ "Narew" Turośń Kościelna - RPZ Fasty Białystok - 
GPZ1 Białystok,  

 istniejących linii elektroenergetycznych SN 15 kV na powietrznych i kablowych w 
następujących kierunkach wraz z odgałęzieniami: 
- RPZ Fasty - Choroszcz – Jeżewo,  
- RPZ Fasty - Żółtki – Choroszcz, 
- RZP-8 Białystok - Krupniki – Choroszcz, 
- RPZ8 Białystok - kol. Rogowo – Kruszywo. 
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19. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI W GMINIE 
 

Uwarunkowania dotyczące telekomunikacji przyjęto na podstawie strategii roz-
woju gminy. Gmina Choroszcz wyposażona jest w następujące urządzenia teleko-
munikacyjne: 
 

a ) centrale telefoniczne  
 Choroszcz - RDLU cyfrowa, operator TPSA  
 Choroszcz - PG analogowa, operator TPSA  
 Konowały - RDLU cyfrowa, operator TPSA 

 
b ) połączenia światłowodowe  

 Białystok – Choroszcz 
 

c ) miejscowe sieci rozdzielcze gminy Choroszcz wykonane w 94 % 

Planowane są połączenia światłowodowe: 

 Choroszcz - Barszczewo  
 Choroszcz - Konowały - Rzędziany 

Aktualnie na terenie gminy 25 na 100 mieszkańców posiada aparaty telefoniczne, a 
samo miasto Choroszcz 28 aparatów na 100 mieszkańców. Istniejąca sieć połączeń 
telefonicznych zapewnia w dobrym stopniu usługi telekomunikacyjne  
 
20. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
20.1 System gromadzenia odpadów na terenie gminy 

 
Zasady postępowania z odpadami, ich zbiórki i unieszkodliwiania określa 

ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi 
zmianami ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie 
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620 z dnia 17 kwietnia 
2003 r. ) oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, 
poz. 622 z dnia 13 września 1996 r. z późniejszymi zmianami ). 
Obecnie zbiórka odpadów stałych na terenie gminy Choroszcz odbywa się na pod-
stawie indywidualnie zawieranych umów pomiędzy mieszkańcami gminy 
i przedsiębiorstwami zajmującymi się wywozem nieczystości: 

 PUA „Astwa” z Białegostoku, 

 PUA „MPO” z Białegostoku, 

 PPUH „CZYŚCIOCH” w Białymstoku, 
Niektórzy mieszkańcy wywożą nieczystości we własnym zakresie.  
 
Odpady z terenu gminy Choroszcz wywożone są przez firmy oczyszczania miasta na 
wysypisko gminne na działkach Nr 690/6, 690/8 i 690/10 na terenie m. Choroszczy, 
wysypisko we wsi Jeroniki i na wysypisko m. Białegostoku.  
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20.2 Gminne wysypisko odpadów stałych 
Tabela 31 

Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych 

( na podst. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ) 

Lokaliza 
cja 

Admini-
strator 

Stan techniczny 

Powie 
rzch 
nia 
(ha) 

Po-
jem 

ność 
(m

3
) / 

wyko 
rzysta 

nie 
(%) 

Wnio-
ski wy-

nika 
jące z 
prze-
glądu 
ekolo-
giczne-

go 

Ins 
truk 
cja 
eks 
plo
a 

ta-
cji 

Przewidy 
wana data 
zamknięcia 

Izolacja 
podłoża 

Odpro-
wa 

dzanie 
odcie-
ków 

Choroszcz 
dz. nr 690/8, 

690/10 

Zakład 
Energet. 

Ciepl-
nej,Wod. i 
Kanalizacji 

naturalne-              
glina 

brak 1,3 
36600 
/ 88% 

do za-
mkn. 

tak 2004 

 

Pozostałe parametry: 

 pojemność całkowita w tys. Mg – 41.6 , tys. m³ - 104, 

 pojemność pozostała do eksploatacji tys. Mg 4.4, tys. m³ - 11.0,  

 ilość odpadów składowanych – tys. m³/rok – 14.6 
 
Na wysypisko wywożone są odpady z terenu gminy Choroszcz w ilości: 

 odpady z oczyszczalni ścieków - 983,0 Mg 

 odpady z rozbiórki obiektów budowlanych - 70,5 Mg,  

 odpady komunalne - 13 560 m3 (ok. 4,5 Mg). 

Tabela 32 

Wyposażenie składowisk odpadów komunalnych 

( na podst. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ) 

Gmina Lokalizacja Administrator 

Wyposażenie składowiska 

Bro-
dzik 

Piezo 
metr 

Urządze 
nia do 

zagęsz-
czania 

odpadów 

Waga 

Choroszcz Choroszcz 
Zakład Energet. 

Cieplnej,Wodoc. I 
Kanalizacji 

- - + - 
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Rys. G 
 

 
Źródło: Rysunek wykonano w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku 
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21. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 
 
21.1 Tereny zagrożone powodzą 

 
Na terenie gminy zabudowa zlokalizowana jest poza rzędną powodziową rzeki 

Narew i Supraśli. Okresowe wylewy tych rzek obejmują użytki zielone i nieużytki ba-
gienne w morfologicznych granicach tych rzek. Nie jest więc konieczna budowa wa-
łów przeciwpowodziowych. Ponadto cechy morfologiczne wymienionych dolin tworzą 
warunki retencji ograniczającej praktycznie do minimum możliwości wylewu wód po-
za obszar dolin rzecznych. 
 
21.2 Zagrożenia awariami instalacji przemysłowych 

 
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych , które mogły by 
stwarzać zagrożenia dla ludzi i środowiska w wyniku awarii instalacji . 
 
21.3 Zagrożenia wpływem negatywnych czynników 

 
Podstawowymi negatywnymi  czynnikami występującymi w obrębie terenów miesz-
kaniowych są  uciążliwości komunikacyjne: hałas, emisja zanieczyszczeń i wibracje . 
Natężenie negatywnych zjawisk w tym przypadku uzależnione jest od natężenia ru-
chu i klasy drogi. Na terenie gminy największe uciążliwości występują przy drodze 
Nr 8.  

 
21.3.1 Zagrożenie hałasem w strefie przyległej do dróg Nr8 i Nr 676 

  
Wielkość hałasu na terenie gminy Choroszcz w strefie przyległej do dróg Nr 8 i 

676 określono przez analogię w stosunku do natężenia hałasu występującego na 
terenach w podobnym stopniu narażonych na hałas spowodowany ruchem pojaz-
dów. W tym celu pomiary natężenia hałasu zestawiono w Tabeli 33 (określone za 
pomocą pomiarów i opublikowane w opracowaniu WIOŚ „Stan środowiska woje-
wództwa podlaskiego” ), a następnie wielkości natężenia hałasu wyrażone w dB bę-
dące pochodną natężenia ruchu pojazdów wyrażonego w ilości pojazdów na godzinę 
przedstawiono wykreślnie w postaci funkcji liniowej. Przyjmując za podstawę natęże-
nie ruchu komunikacyjnego na drogach Nr 65 i Nr S8 ustalono za pomocą uśrednio-
nych wartości z wykresu przybliżone wielkości hałasu na terenach położonych 
w pobliżu analizowanych dróg. 

Zestawienie natężenia hałasu na terenach o podobnym natężeniu ruchu i stopniu 
zabudowy zestawiono poniżej. 
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Tabela 33 
 

Badana trasa 
    

Średni 
poziom 
równo-
ważny 

dla 
pory 
dnia 

Dopusz
czalny 
poziom 
hałasu 
dla 
pory 
dnia 

Średnie natężenie ruchu drogowego  

LA

min 
LA

max LAeq Qlekkie Qcięż-
kie 

Qcięż-
kie 

Qauto-

busy 
Qcałk. 

  [ dB ]  [ dB ]  [ dB ]  [ dB ]  [ poj/ h ] [ poj / h ] [ % ] [ poj / h ] [ poj / h ] 

Zestawienie uśrednionych wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego 
w Zambrowie w 2000r.  

 - pora dzienna 

Trasa Warszawa - 
Białystok     73,2 

60 

444 112 20% 10 566 

ul. Ostrowska     73,8 341 120 26% 7 468 

ul. Białostocka     72,5 546 104 16% 12 662 

ul. Wojska Pol-
skiego     69,4 384 32 8% 9 425 

ul. Mazowiecka     69,7 218 32 13% 6 256 

ul. Łomżyńska     68,7 228 21 8% 5 254 

Zestawienie uśrednionych wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego 
w Zambrowie w 2000r.  

 - pora nocna 

Trasa Warszawa - 
Białystok     69,4 

50 

115 49 30% 0 164 

ul. Ostrowska     70,0 119 51 30% 0 170 

ul. Białostocka     68,8 112 46 29% 0 158 

ul. Wojska Pol-
skiego     65,7 78 7 8% 2 87 

ul. Mazowiecka     63,8 46 2 4% 1 49 

ul. Łomżyńska     63,1 46 3 6% 1 50 

Zestawienie uśred. wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego w Rajgrodzie 
w 2001r.  - pora dzienna 

ul. Warszawska     72,0 

60 

153 72 31% 6 231 

ul. Zabielskiego     52,7 27 0 0% 0 27 

ul. Szkolna     49,7 2 0 0% 0 2 

Zestawienie uśrednionych wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego 
w Rajgrodzie w 2001r.  - pora nocna 

ul. Warszawska     68,7 
50 

67 39 36% 3 109 

ul. Zabielskiego     48,5 1 0 0,0% 0 1 

Zestawienie wyników pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów 
w Zambrowie w 1998r. 

ul. Ostrowska 34 51,4 82,2 67,4 
60 

384 151 28% 0 535 

ul. Białostocka 13 53,0 83,6 67,0 674 140 17% 0 814 

Zestawienie wyników pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów 
w Rajgrodzie w 1998r. 

ul. Warszawska 
30 - maj 41,4 94,7 74,2 

60 
93 150 62% 0 243 

ul. Warszawska 
30 - październik 42,5 95,1 72,0 136 76 36% 0 212 

          

Zestawienie uśrednionych wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego 
w Augustowie w 1996r. 

ul. Wojska Pol-
skiego     72,4 

60 
  29 4%   755 
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Badana trasa 
    

Średni 
poziom 
równo-
ważny 

dla 
pory 
dnia 

Dopusz
czalny 
poziom 
hałasu 
dla 
pory 
dnia 

Średnie natężenie ruchu drogowego  

LA

min 
LA

max LAeq Qlekkie Qcięż-
kie 

Qcięż-
kie 

Qauto-

busy 
Qcałk. 

  [ dB ]  [ dB ]  [ dB ]  [ dB ]  [ poj/ h ] [ poj / h ] [ % ] [ poj / h ] [ poj / h ] 

ul. Chreptowicza     72,9   105 18%   573 

ul. Brzostowskie-
go     73,2   108 15%   732 

ul. 29-Listopada     75,7   147 16%   896 

          

Zestawienie uśrednionych wartości poziomu hałasu i natężenia ruchu drogowego 
w Augustowie w 2001r. 

ul. Wojska Pol-
skiego     72,3 

60 

  64 11%   557 

ul. Chreptowicza     75,4   138 21%   650 

ul. Brzostowskie-
go     74,4   106 14%   745 

ul. 29-Listopada     74,8   132 19%   699 

 
Wartości natężenia hałasu na terenach przyległych do dróg w funkcji średniego natę-
żenia ruchu drogowego przestawiono na poniższych wykresach. 
 
Wykres 10 
 

Wartości natężenia hałasu w zależności od całkowitej ilości 

pojazdów w porze dziennej
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Wykres 11 
 

Wartości nateżenia hałasu w zależności od całkowitej ilości 

pojazdów w porze nocnej
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Wykres 12 
 

Wartości nateżenia hałasu w zależności od ilości pojazdów 

ciężkich w porze dziennej
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Wykres 13 
 

Wartości nateżenia hałasu w zależności od ilości pojazdów 

ciężkich w porze nocnej
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Zastosowane oznaczenia: 
LAeq – równoważny poziom dźwięku a w dB, 
LA10  - poziom dźwięku, który został przekroczony w okresie 10% łącznego czasu 

obserwacji (reprezentuje wartości maksymalne), 
LA50  - poziom dźwięku, który został przekroczony w okresie 50% łącznego czasu 

obserwacji (poziom średni statystyczny), 
LA90  - poziom qasiminimalny (reprezentuje wartości minimalne lub tzw. tło aku-

styczne). 
 
Wnioski 

Analiza oddziaływania akustycznego dróg wykonana w poprzednim rozdziale 
pozwala na sprecyzowanie wniosków i zaleceń w dotyczących zasad kształtowania 
zabudowy w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Wynika z nich, że: 

 klimat akustyczny wzdłuż ulic jest silnie uzależniony od udziału pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu. Wartości LAeq powyżej 70 dB są charakterystyczne dla ulic 
z udziałem ruchu ciężkiego powyżej 10%;  

 decydujący wpływ na wielkość sumaryczną klimatu akustycznego ma poziom tła 
hałasu, w tym przypadku przyjmowany jako hałas na terenach otaczających pas 
drogowy, będących poza zasięgiem bezpośredniego wpływu ruchu pojazdów sa-
mochodowych na analizowanej drodze; 

Przez porównanie z zamieszczonymi danymi w przypadku gminy Choroszcz można 
przyjąć, że poziom tła hałasu będzie wynosił na terenach o zabudowie niskiej i roz-
proszonej usługowej około: 

- 40 dB w porze dziennej, 
- 30 dB w porze nocnej. 

W analizowanym przykładzie tło hałasu w porze dziennej i nocnej wynosiło ok. 50dB. 
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Porównując wartość hałasu wywołanego ruchem pojazdów i odczytanym tłem zanie-
czyszczeń przyrost hałasu spowodowany ruchem pojazdów możemy określić na: 

- 25 dB w porze dziennej, 
- 18 dB w porze nocnej. 
 

Uwzględniając wartości tła i odczytane wartości hałasu wywołane ruchem samocho-
dów możemy określić hałas w otoczeniu analizowanych dróg na ok.: 

- 65 dB w porze dziennej, 
- 48 dB w porze nocnej. 

Przy czym odcinkiem o największym poziomie hałasu będzie ze względu na najwięk-
sze natężenie ruchu odcinek Choroszcz – Białystok. 
 
Zestawione dane wskazują, że poziom hałasu na terenach przyległych do dróg jest 
większy od wartości dopuszczalnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami rzemieślniczymi i terenów zabudowy zagrodowej w czasie dnia, 
i zbliżony do dopuszczalnego w godzinach nocnych. Poziom hałasu będzie się 
zwiększał w miarę urbanizacji rozpatrywanych terenów ze względu na zwiększanie 
się poziomu tła. 
 
Ruch pojazdów samochodowych na drogach gminnych ze względu mniejsze 
średnie natężenie oddziaływuje jedynie na tereny leżące w bezpośrednim sąsiedz-
twie pasa drogowego i stanowi mniejsze zagrożenie dla środowiska. 
Wielkości emisji zanieczyszczeń zależą zarówno od stopnia obciążenia ruchem drogi 
(w zestawieniu powyżej) jak i od jej stanu technicznego 
 

21.3.2 Zanieczyszczenia powietrza wywołane eksploatacją linii kolejowej 
 

Zanieczyszczenie środowiska wynikające z funkcjonowania linii kolejowej 
w obrębie gminy Choroszcz wynikają głównie z  zagrożenia hałasem i emisją pyłu 
wywołanego ruchem pociągów. Ponieważ linia jest zelektryfikowana mały wpływ ma-
ją zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw i inne zanieczyszczenia gazowe.  
O stopniu zagrożenia środowiska stanowić mogą następujące czynniki: 

- rodzaj transportowanych ładunków w tym ładunków niebezpiecznych, 
- stan techniczny linii kolejowej, 
- częstotliwość kursowania pociągów – stopień obciążenia linii, 
- stopień degradacji terenu wzdłuż pasa linii kolejowej ze względu na zanie-

czyszczenie spowodowane emisją zanieczyszczeń pyłowych 
z przewożonych ładunków, zanieczyszczeniem substancjami ropopochod-
nymi z lokomotyw i wagonów, zanieczyszczeniem odpadami. 

 
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń powietrza są normowane zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopusz-
czalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002 r. Nr 87 poz. 796).  

 
Ustalono, że aktualny udział zanieczyszczeń powietrza powstałych w skutek 

eksploatacji linii kolejowej jest niewielki w ogólnym tle zanieczyszczeń. Zanieczysz-
czenia powietrza stanowią głównie pyły unoszone w skutek turbulencji powietrza po-
wstałej w wyniku ruchu pociągów. Powstałe zanieczyszczenia oddziaływają przede 
wszystkim na tereny przyległe do pasa linii kolejowych. 
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Ogólne wymagania w zakresie ochrony przed hałasem zostały ustalone 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami) – dział V „Ochrona przed hałasem”, nast. uszczegó-
łowione w rozporządzeniach: 

 MOŚZNiL z dnia 9.01.2002r., Dz. U. 8, poz. 81, w sprawie wartości progowych 
poziomów hałasu, 

 MOŚZNiL z dnia 13.05.1998r. Dz. U. 66, poz. 436 w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku 

 
21.4 Występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. 

 
W granicach administracyjnych gminy Choroszcz nie występują obszary natu-

ralnych zagrożeń geologicznych. 
 
21.5 Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym 

 
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w na terenie gminy Cho-

roszcz są elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, linie napowie-
trzane WN 110 kV: 

 linia WN 110 kV GPZ1 Białystok - GPZ Jeżewo, 

 linia WN 110 kV GPZ "Narew" Turośń Kościelna - RPZ Fasty Białystok - GPZ1 
Białystok,  

 łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 

 stacje radiolokacji i radionawigacji. 
 

Warunki ochrony przed promieniowaniem niejonizującym aktualnie nie są 
unormowane prawnie ponieważ: 

 uchylono z dniem 2003.06.30 rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Szczegółowe zasady ochrony przed pro-
mieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalne poziomy pro-
mieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagania obowią-
zujące przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania 
(Dz.U.98.107.676 ), 

 dotychczas nie wprowadzono aktu równorzędnego i ogólne zasady ochrony 
przed promieniowaniem określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).  

 

W przygotowywanych rozporządzeniach ustalenie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych bazować będzie na rozporządzeniu MOŚZNiL z 11 sierp-

nia 1998 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 676) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności.  

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych i ich zmian winna zostać 

uwzględniona w planach miejscowych w celu wyeliminowania przeznaczenie tere-

nów, w obrębie których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów, pod 

zabudowę mieszkaniową i inną dostępną dla ludności. 
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21.6 Zagrożenie oddziaływaniem pola elektromagnetycznego 
 

Głównymi źródłami pola elektromagnetycznego na terenie gminy Choroszcz są 
elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,linie napowietrzane WN 
110 kV: 

 linia WN 110 kV GPZ1 Białystok - GPZ Jeżewo, 

 linia WN 110 kV GPZ "Narew" Turośń Kościelna - RPZ Fasty Białystok - GPZ1 
Białystok.  

Zasady ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego normowało 
uchylone z dniem 4.09.1998 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 
stycznia 1985 r., w  sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddzia-
ływaniem pola elektromagnetycznego (M.P. z dnia 28 lutego 1985r.). 
Zarządzenie wyróżniało dwa rodzaje stref ochronnych od pól elektromagnetycznych: 

 pierwszego stopnia - obejmujące obszar otaczający źródło pola elektromagne-
tycznego, w którym natężenie przekracza wartość 10 kV/m przy najwyższym 
napięciu roboczym urządzenia, 

 drugiego stopnia - wyznaczające obszar otaczający źródło pola elektromagne-
tycznego, w którym natężenie pola wynosi od 1 kV/m do 10kV/m przy najwyż-
szym napięciu roboczym urządzenia i określało minimalne odległości poziome 
i pionowe pomiędzy liniami energetycznymi o napięciu znamionowym 110 kV 
lub wyższym - a  pomiędzy elementami budynku. 

 
Podobnie jak w w przypadku ochrony przed promieniowaniem niejonizującym 

dotychczas nie wprowadzono aktu równorzędnego i ogólne zasady ochrony przed 
promieniowaniem, które winny być wykorzystywane przy tworzeniu ustaleń plani-
stycznych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z dnia 20 czerwca 2001r.)  
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22. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 
  Z przedstawionych i przeanalizowanych uwarunkowań wynikają następujące 
wnioski do kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
 
Wynikające z położenia: 

 Położenie gminy w sąsiedztwie Białegostoku i na skrzyżowaniu ważnych tras ko-
munikacyjnych - drogi krajowej nr 8 i planowanej obwodnicy południowej m. Białe-
gostoku, która stanowić będzie część drogi krajowej nr 19 – powoduje koniecz-
ność dostosowania sposobu zagospodarowania do uwarunkowań wynikających z 
tego położenia przez utworzenie powiązań funkcjonalnych i zapewnienie możliwo-
ści prowadzenia tras komunikacyjnych, oraz uwzględnienia ograniczeń z tej lokali-
zacji wynikających. 

 Położenie zachodniej części gminy w granicach NPN i otulinie parku powoduje 
konieczność dostosowania sposobu zagospodarowania do wymogów skutecznej 
ochrony tych obszarów. 

 
Wynikające z obecnego stanu zagospodarowania i krajobrazu: 

 Rolniczy charakter zagospodarowania dominujących obszarów gminy powoduje 
konieczność zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

 Mała lesistość gminy i rozdrobnienie kompleksów leśnych wskazuje na potrzebę 
zwiększenia lesistości i łączenia kompleksów leśnych. 

 Układ jednostek osadniczych i rozproszenie zabudowy na części terenu gminy 
stanowi bazę do dalszego poszerzania terenów zabudowy. 

 Dominujące znaczenie w sieci osadniczej i funkcjonalnej miasta Choroszcz po-
winno być zachowane w przyszłym zagospodarowaniu gminy. 

 
Wynikające ze stanu środowiska i uwarunkowań ekofizjograficznych. 

 Tereny nieprzydatne do zabudowy ze względu na warunki gruntowo wodne, za-
grożenie powodziowe i podtopienia - to doliny głównych rzek Narwi Supraśli, ma-
łych rzek Czaplinianki i Horodnianki, strumieni i płaskich obniżeń terenowych. 

 Tereny wymagające ochrony środowiska przyrodniczego - to głównie obszary ob-
jęte ochroną NPN jego otuliny, obszaru chronionego krajobrazu doliny Narwi, 
z pomnikami przyrody, tereny bagienne w dolinie Narwi ( w NBP i poza nim) 
i Supraśli, lasy, zieleni parkowej w Parku przypałacowym w Choroszczy i przy 
obiektach zabytkowych. 

 Szczególnej ochrony środowiska wodnego wymagają tereny położone na obsza-
rze GZWP- doliny Supraśli, obszary położone w sąsiedztwie NPN,  

 Rzeźba terenu nie stwarza ograniczeń przeznaczania terenów pod zabudowę w 
zakresie możliwości wystąpienia osuwisk lub innych zjawisk geomorfologicznych. 

Wynikające z prognozy demograficznej i zapotrzebowania na tereny inwesty-
cyjne. 

 Prognoza demograficzna wskazuje, że na terenie do roku 2030 nastąpi około 
10% wzrost liczby ludności. Zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane dla za-
spokojenia potrzeb mieszkaniowych tego wzrostu powinien być w wielkości tego 
samego rzędu. Rzeczywisty trend w tym zakresie wyrażający się ilością wniosków 
o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane jest wielokrotnie 
wyższy. Wynika to między innymi z znaczącego procesu lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej, letniskowej i tzw. drugich domów przez mieszkańców Białegosto-
ku na terenie gminy Choroszcz. Druga przyczyna to chęć uzyskania dochodów ze 
sprzedaży gruntów przez ich właścicieli. 
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Wynikające ze stanu uzbrojenia terenów i wyposażenia w infrastrukturę. 

 Obecne uzbrojenie i wyposażenie w infrastrukturę dostosowane jest do obsługi 
istniejącej zabudowy. Dalszy rozwój terenów budowlanych wymaga równoległego 
uzbrajania terenów. 

 
Wynikające z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz polityki przestrzennej Gminy. 

 Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w szerokim zakresie wy-
znaczył nowe tereny przeznaczone pod zabudowę. Jego ustalenia stanowią o kie-
runkach rozwoju przestrzennego gminy.  

 Zakres wyznaczonych terenów pod zabudowę w planie znacznie przewyższa za-
potrzebowanie na tego typu tereny w ogólnym zakresie powierzchniowym 
i wynikającym z potrzeb ogólnych gminy. Mimo to nie zaspokaja indywidualnych 
oczekiwań właścicieli gruntów, co przy dominującej własności prywatnej gruntów 
stanowi istotny czynnik do uwzględnienia.  
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II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ 
 
1. GŁÓWNE KIERUNKI I CELE ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO MIASTA I GMINY CHOROSZCZ  
 

Położenie gminy Choroszcz na terenie o stosunkowo mało zniszczonym śro-
dowisku wyróżniającym się walorami krajobrazowymi, z dobrym stanem zachowania 
tradycyjnych układów przestrzennych, wyrosłych w ewolucyjnym rozwoju sieci osad-
niczej i wpisanych w naturalny krajobraz, wchodzącym w skład obszaru „Zielonych 
Płuc Polski” oraz w obszarze metropolitalnym Białegostoku narzuca główny kierunek 
zagospodarowania przestrzennego i gospodarczego oparty o zasadę zrównoważo-
nego ekorozwoju, poszanowania istniejącego układu osadniczego i jego wartości 
kulturowych z jednoczesnym tworzeniem dogodnych warunków rozwoju przedsię-
biorczości gospodarczej.  

 
 Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że na 
strukturę funkcjonalno przestrzenną gminy zasadniczy wpływ będą miały następują-
ce czynniki: 
1) wynikające z położenia: 

 sąsiedztwo od wschodu z miastem Białystok, 

 położenie zachodniej część terenu gminy w otulinie i w granicach Narwiań-
skiego Parku Narodowego, 

 położenie gminy na głównych krajowych trasach komunikacyjnych; 
2)  dotychczasowy i ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-

go  sposób zagospodarowania terenu.  
 

Uwarunkowania te determinują podstawowe kierunki rozwoju gminy i zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy dostosować politykę prze-
strzenną.  

Kierunkami tymi są:  
1) utworzenie strefy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości z warunkami do 

lokalizacji obiektów produkcyjnych i usługowych w tym: magazynowo - składo-
wych i handlowych; 

2) wyznaczenie obszarów pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej na potrzeby 
mieszkańców gminy Choroszcz jak też mieszkańców Białegostoku; 

3) rozwój rolnictwa jako jednego z głównych działów gospodarki gminy; różnicowa-
nie jego typów i rodzajów w dostosowaniu do warunków agrarnych, społecznych i 
ograniczeń środowiska, od gospodarstw o intensywnych formach produkcji po 
gospodarstwa ekstensywnej tzw. ekologicznej produkcji; rozbudowa zaplecza ob-
sługi rolnictwa; 

4) rozwój funkcji turystycznej i wypoczynkowej w zróżnicowanych formach jako 
funkcji uzupełniającej podstawowe działy gospodarcze.  

 
Wyznaczone główne kierunki rozwojowe gminy nastawione są na osią-

gnięcie następujących celów głównych:  
1) rozwój gospodarczy gminy, 
2) poprawa jakości życia mieszkańców. 
 Osiąganie celów musi być prowadzone w ścisłym powiązaniu z realizacją 
nadrzędnego kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy, jakim jest 
ochrona środowiska przyrodniczego, w ramach ustanowionych obszarów szcze-
gólnej ochrony przyrody „Narwiańskiego Parku Narodowego” i „Obszaru Chronione-
go Krajobrazu Doliny Narwi” oraz celów ogólnych wynikających z uwarunkowań śro-
dowiska i zadań planowania przestrzennego, takich jak:  
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 zapewnienie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu przestrzennym obsza-
ru gminy, 

 ochrona walorów krajobrazowych i środowiska przyrodniczego gminy, 

 poprawa funkcjonalności układów osadniczych i jakości życia mieszkańców, 
ochrona istniejących zasobów przestrzeni kulturowej, 

 zapewnienie sprawnego układu komunikacyjnego i segregacja ruchu, 

 rozwój infrastruktury centralnej i lokalnej,  

 racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych 
gminy. 

Zróżnicowanie cech środowiska na poszczególnych obszarach gminy i przestrzenny 
układ terenów chronionych oraz kompleksów leśnych i gruntów rolnych wysokiej ja-
kości wskazuje, że osiągnięcie wymienionych wyżej celów głównych wymaga: 

 ustalenia ogólnych kierunków i polityki przestrzennej dla poszczególnych 
dziedzin związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy,  

 zróżnicowania kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki prze-
strzennej na poszczególnych obszarach i dostosowania ich do preferowanej 
funkcji terenu oraz ograniczeń wynikających z ustalonych form ochrony przy-
rody i stref ograniczeń.  

W wyniku przeprowadzonej analizy przestrzennej i funkcjonalnej ustalono kierun-
kowy model struktury przestrzennej i funkcjonalnej gminy Choroszcz oparty o kształ-
towanie 6 obszarów o zróżnicowanej dominującej funkcji i zasadach zagospodaro-
wania oraz 3 stref ograniczeń. Są to: 

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 ekologicz-
nych (LE), 

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

Strefy ograniczeń: 
1) strefa ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP – 218, 

2) strefa obszaru otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, 

3) strefa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. 

 
Układ przestrzenny wymienionych obszarów obrazuje mapa „ Kierunki kształtowania 
struktury przestrzennej i funkcjonalnej gminy Choroszcz”. 
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2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ 
PRZEZNACZANIU TERENÓW. 

 
 Podstawowe zmiany w strukturze przestrzennej gminy ukierunkowane będą 
na kształtowanie przedstawionego modelu struktury przestrzennej i funkcjonalnej 
opartego na zróżnicowaniu  sposobu zagospodarowania i funkcji na wyróżnionych 
obszarach oraz kształtowaniu korytarzy transportowych dróg krajowych ekspreso-
wych. 
 Zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów polegać będą przede 
wszystkim na : 

 przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych, na cele nierolnicze i nieleśne: 
-  pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną i inną, 
-  pod obiekty infrastruktury komunalnej, 
-  pod nowe drogi i infrastrukturę drogową,  
-  pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych,  
-  pod urządzenia sportu i rekreacji; 

 przeznaczaniu części gruntów rolnych pod zalesienia; 

 renaturalizacji terenów cennych przyrodniczo w dolinie Narwi; 

 rekultywacji terenów zdegradowanych – głownie wyrobisk poeksploatacyj-
nych; 

 modernizacji, przebudowie i zmianach funkcji istniejącej zabudowy; 

 rewitalizacji zabytkowych układów urbanistycznych i rekonstrukcji krajobrazu 
kulturowego i zabytkowego.  

 Zakres zmian i wielkość terenów przeznaczonych na cele nierolnicze i niele-
śne są zróżnicowane na poszczególnych obszarach.  
 Najwięcej terenów przeznaczonych na cele budowlane wyznaczono na obsza-
rach 1, 2 i 3 przewidzianych do intensywnej urbanizacji, czyli : 

1) obszarze miasta Choroszcz (MCh), 
2) obszarze podmiejskim Białegostoku ( PB), 
3) obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości(AG). 
Na obszarze 4 - rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa (RP) wielkość te-

renów przeznaczonych pod zabudowę jest ograniczona do terenów w jednostkach 
osadniczych, przyległych do istniejącej zabudowy oraz wzdłuż dróg z dostępem do 
infrastruktury.  
 Na obszarze 5 - lasów i kształtowania leśno - dolinnych korytarzy powiązań 
ekologicznych (LE) zmiany formy zagospodarowania ukierunkowane będą na zale-
sienia gruntów rolnych najniższej jakości oraz renaturalizacji doliny Narwi poniżej 
granicy NPN. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pod nową zabudowę o niskiej 
intensywności wkomponowaną w krajobraz leśny, planowane są w ograniczonym 
zakresie wynikającym z ustaleń planu zagospodarowania i jego zmian.  
 Na obszarze 6 - ochrony wartości przyrodniczych w ramach Narwiańskiego 
Parku Narodowego i Natura 2000 ( OP-NPN) nie przewiduje się zmian form zago-
spodarowania terenu wynikających z planowanych działań gospodarczych. Na ob-
szarze tym zakłada się utrzymanie i ochronę obecnego stanu środowiska i krajobra-
zu. Temu celowi podporządkowuję się również zakładane formy zagospodarowania 
terenu wzdłuż granic Parku i doliny Narwi. 
 Znaczącą i kształtującą krajobraz gminy i sposób zagospodarowania terenu 
zmianą w obecnym zagospodarowaniu będzie również zmiana podstawowego ukła-
du komunikacyjnego w tym: planowana budowa odcinka drogi krajowej ekspresowej 
Nr 19 przecinająca obszar gminy na kierunku północ – południe tzw. południowa ob-
wodnica Białegostoku, oraz przebudowa drogi Nr 8 do standardów drogi ekspreso-
wej. 
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 Przedstawiony ogólny zakres zmian w strukturze przestrzennej gminy wiąże 
się z kształtowaniem zakładanych funkcji tych obszarów i wcześniejszym przezna-
czeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 Szczegółowy zakres zmian w zagospodarowaniu i przeznaczaniu terenów ob-
razuje mapa  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”. 
 
Podstawowe funkcje i kierunki zagospodarowania wydzielonych obszarów. 
  
Obszar miasta Choroszcz (MCh)– obejmuje grunty miasta Choroszcz z wyłącze-
niem terenów wzdłuż drogi krajowej Nr 8 i gruntów leśnych.  
 Kształtowany jako wielofunkcyjny miejsko – gminny ośrodek rozwoju, z funk-
cjami obsługi ludności na poziomie podstawowym w zakresie administracji, ochrony 
zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku, funkcjami gospo-
darczymi 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 mo-
dernizacją i rewitalizacją istniejących zasobów mieszkaniowych i usług oraz 
ochronę i rewaloryzację zabytkowych układów urbanistycznych; 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej – głównie jednorodzinnej, poprzez sukce-
sywne przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę, z równoczesnym przy-
gotowaniem warunków uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i kształtowa-
niem 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 podmiejski Białegostoku (PB) – obejmuje tereny na południe od szosy 
warszawskiej, zawarte pomiędzy granicą z miastem Białystok,  a planowaną obwod-
nicą „południową miasta Białegostoku” – grunty wsi Porosły ( południowa  część), 
Jeroniki, Łyski, Krupniki, Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn  .  
Kształtowany jako obszar podmiejskiej zabudowy mieszkaniowo – usługowej funk-
cjonalnie powiązany ze zurbanizowanymi dzielnicami Białegostoku.  
 Na terenie obszaru zakłada się: 

 modernizację i zmianę funkcji zabudowy zagrodowej na mieszkaniową i 
mieszkaniowo–usługowo–rzemieślniczą we wsiach Porosły, Jeroniki, Krupniki,  
Sienkiewicze, Oliszki, Klepacze i Turczyn;  

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

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

   
Obszar aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości (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, Ły-
ski, Jeroniki, część miasta Choroszcz, część wsi Żółtki i kol. Złotoria Cegielnia.  
 Obszar kształtowany będzie jako podmiejski teren lokalizacji zakładów prze-
mysłowych, produkcyjnych i usługowych różnego typu i branż.  
Na terenie obszaru zakłada się: 



 115 

 lokalizację wzdłuż drogi Nr 8 zakładów usługowych, produkcyjnych magazy-
nowych i handlowych, w tym tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 , dla  których droga eks-
presowa krajowa stanowi walor lokalizacyjny; 

 ograniczenie rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej do funkcji uzupełniają-
cej lokalizowanej w obrębie istniejących jednostek urbanistycznych poza stre-
fą oddziaływania tras komunikacyjnych, zakładów produkcyjnych i usługo-
wych; 

 rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego w dostosowaniu do para-
metrów dróg ekspresowych.  

 
Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa (RP) – obejmuje grunty 
rolne i obszary zabudowy wiejskiej.  
Kształtowany jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z uprawami polowymi i 
użytkami zielonymi oraz 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 za-
budowy wiejskiej zagrodowej na mieszaną rolno – zagrodową związaną z 
prowadzeniem gospodarstw rolnych, mieszkaniową , mieszkaniowo - letni-
skową, usługową, agro-turystyczną.; 

 umiarkowany rozwój nowych terenów budowlanych pod wymienione funkcje; 

 rozwój infrastruktury komunalnej i obsługi rolnictwa i turystyki. 
 
Obszar lasów i kształtowania leśno - dolinnych korytarzy powiązań ekologicz-
nych (LE) – obejmuje 3 odrębne ciągi korytarzy przecinających obszar gminy i łą-
czących tereny o najwyższych wartościach przyrodniczych.  
W obrębie wydzielonych korytarzy znajdują się kompleksy leśne, doliny rzeczne z 
użytkami zielonymi i terenami bagiennymi oraz tereny słabych gruntów rolnych poło-
żonych między kompleksami leśnymi.  
Obszar ( obszary) kształtowany jako linearny układ terenów o wartościach przyrodni-
czych, tworzony dla utrzymania ciągłości powiązań ekologicznych i tras migracyjnych 
fauny między ekotypami wchodzącymi w skład korytarzy i jednostkami przyrodniczy-
mi rangi regionalnej – doliną Narwi i kompleksami leśnymi. 
Na terenie obszaru zakłada się: 

 prowadzenie gospodarki leśnej w istniejących kompleksach leśnych zgodnie z 
planami urządzania lasów; 

 dostosowanie części kompleksów leśnych do potrzeb rekreacji i wypoczynku; 

 zalesienia gruntów rolnych niskiej jakości; 

 renaturalizację doliny Narwi poniżej granicy z NPN w zakresie układu hydro-
graficznego i siedlisk; 

 rozwój systemu małej retencji na rzece Supraśl,  Horodniace i Czapliniance 
ze zbiornikami wielofunkcyjnymi – rekreacyjnymi, hodowlanymi i oczyszczają-
cymi oraz systemu melioracji kompleksów użytków zielonych w zlewniach 
tych rzek; 

 ograniczenie przeznaczania gruntów pod zabudowę do terenów wyznaczo-
nych w planie zagospodarowania przestrzennego i jego przyszłych zmian, 
oraz istniejącej zabudowy; 
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 prowadzenie gospodarki rolniczej dostosowanej do warunków agrarnych i 
środowiska przyrodniczego. 

Obszary te oprócz funkcji ekologicznej będą pełnić również funkcje rekreacyjne i go-
spodarcze w zakresie gospodarki leśnej i rolnej. Przy czym zakłada się że użytkowa-
nie gruntów rolnych niskiej jakości będzie zastępowane sukcesywnym ich zalesia-
niem.  
  
Obszar ochrony wartości przyrodniczych w ramach Narwiańskiego Parku Na-
rodowego i Natura 2000 ( OP-NPN) - obejmuje tereny doliny Narwi w granicach Na-
rwiańskiego Parku Narodowego. 
W strukturze przestrzennej gminy pełni funkcje ochrony unikalnych wartości przyrod-
niczych krajowego systemu obszarów chronionych i planowany do włączenia do eu-
ropejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000. 
Na terenie obszaru zakłada się: 

 prowadzenie gospodarki przestrzennej i ochronnej zgodnie z planem ochrony 
„Parku”; 

 udostępnianie terenu „Parku” dla celów edukacyjnych, rekreacyjnych, i rolno - 
gospodarczych ściśle w/g zasad i na obszarach określonych w planie ochrony 
„Parku” i przez Zarząd NPN. 

Granice wyznaczanych obszarów funkcjonalnych ( z wyjątkiem ostatniego ob-
szaru OP-NPN są określone orientacyjnie . Mogą ulegać pewnym przesunię-
ciom w wyniku postępujących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym te-
renu i rozwoju inwestycyjnego gminy. Szczególnie dotyczy to szerokości ob-
szaru AG – aktywności gospodarczej, który po zagospodarowaniu terenów 
bezpośrednio przyległych do szosy Warszawskiej lub innych istotnych wzglę-
dów może być poszerzony w kierunku północnym kosztem obszaru 4 RP lub 
południowym na teren  3 PB i 1 M Ch.   
 
3. ZASADY PRZEZNACZANIA TERENÓW NA CELE INWESTYCYJNE, 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA.  
 

Cały obszar gminy pokryty jest planami miejscowymi sporządzonymi w trybie 
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu przestrzennym, uchwalonymi w 
2001 i 2003 r. Ustalenia tych planów zgodnie z obowiązującymi przepisami są obo-
wiązujące. 

 Wobec powyższego kierunki zmian obecnego sposobu zagospodarowania 
określone na mapie „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” obejmują trzy gru-
py terenów, na których przewiduje się zmiany:  

1) grupa terenów o kierunkach zmian przeznaczenia terenu pod różne funkcje, 
określone na podstawie ustaleń obowiązujących planów; zasady zagospoda-
rowania tych terenów określone zostały w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego i mogą być realizowane zgodnie z nimi ; 

2) 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 obowiązują-
cych  planów i ustalenia szczegółowych zasad zagospodarowania zgodnie z 
ogólnymi kierunkami zmian określonymi na mapie „Kierunki zagospodarowa-
nia przestrzennego”; w grupie tej określone zostały tereny pod inwestycje pu-
bliczne, w tym: nowe przebiegi dróg lokalnych i ponadlokalnych, teren lokali-
zacji zespołu cmentarzy dla miasta  Białegostoku, tereny lokalizacji gminnego 
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składowiska odpadów komunalnych, tereny pod ujęcia wód; po za tym wyzna-
czone zostały nowe tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowo – 
produkcyjnej i usługowej, które z racji położenia w obszarach rozwojowych 
gminy mogą być po wyczerpaniu terenów wyznaczonych w planie lub innych 
względów wykorzystywane pod inwestycje; 

3) tereny z dostępem do dróg i infrastruktury, nieoznaczone na mapie „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” do zmiany sposobu użytkowania, na któ-
rych wystąpią potrzeby lokalizacji zabudowy i innych inwestycji, o niewielkich 
potrzebach terenowych, dopuszczone do zmiany sposobu zagospodarowania 
w trybie zmiany obowiązującego planu. Zmiany planu na tych terenach powin-
ny uwzględniać zachowanie ładu przestrzennego i przepisów szczególnych. 
Nie mogą też obejmować terenów wyłączonych w studium z zabudowy. 

 

4. OBSZARY I TERENY WYKLUCZONE Z ZABUDOWY  
 

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

 tereny położone w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego,( za wy-
jątkiem obiektów przewidzianych w planie ochrony „Parku” i miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego) 

 tereny położone na obszarach zalewowych dolin rzeki Narew , Supraśl, 
Horodnianka, Czaplinianka i drobnych cieków wg oznaczeń na mapie „Kie-
runki 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 zabu-
dowy inne kategorie terenów. 

 
5. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TE-

RENÓW. 
 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
 Możliwość lokalizacji nowej zabudowy tego typu przewiduje się na terenie 
miasta Choroszcz i na obszarze podmiejskim Białegostoku :  
- wysokość zabudowy do 12 m, 
- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% w obrębie terenu zabudowy. 
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Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
 Realizowana w obrębie istniejącej zabudowy – pow. zabudowy działki max 
50%. Realizowana na nowych terenach : na obszarze 1 M Ch,  2 AG i 3 PB - pow. 
zabudowy działki max 30% ,  na pozostałych obszarach - max 25 %. 
 
Zabudowa usługowa i produkcyjna 
 Bez ograniczeń co do rodzaju i branży  na obszarze  3 AG, na obszarach 1 
MCh i 2 PB – branże nie konfliktowe w odniesieniu do głównych funkcji obszarów i 
zabudowy mieszkaniowej,  
Na etapie lokalizacji zakładów powinna obowiązywać zasada dobrego sąsiedztwa w 
odniesieniu do funkcji obiektów istniejących i wcześniej zlokalizowanych. 
Przy lokalizacji zakładów przemysłowych i większych obiektów usług w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej powinny być zachowywane odległości gwarantujące łago-
dzenie konfliktu funkcji lub tworzone strefy izolujące zieleni. 
Na obszarze 4 RP w otulinie NPN wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów mo-
gących w znaczący sposób pogorszyć stan środowiska  
 
Zabudowa rolnicza – obiekty do hodowli zwierząt 
 Wyklucza się tego rodzaju zabudowę na terenach mieszkaniowych i przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w odległości min 150 m od tego rodzaju 
zabudowy. Na obszarze 4 RP w otulinie NPN wyklucza się możliwość lokalizacji 
obiektów służących hodowli zwierząt mogących w znaczącym stopniu pogorszyć 
stan środowiska. ( wg oceny wpływu na środowisko z raportu oddziaływania na śro-
dowisko wykonywanego przy lokalizacji obiektu).  
 Szczegółowe wskaźniki i zasady zagospodarowania terenów oraz zasady 
wzajemnego sąsiedztwa ustalane będą w postępowaniach lokalizacyjnych inwestycji 
oraz zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywa-
nych dla poszczególnych obszarów przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych. 
 
6. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
 
 Obszarami przestrzeni publicznej, rozumianymi jako obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzy-
jający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz ce-
chy funkcjonalno-przestrzenne, na terenie gminy Choroszcz oprócz terenów dróg 
publicznych są: 

 tereny zieleni miejskiej : park pałacowy w Choroszczy i inne tereny zieleni 
wyznaczone w planie miejscowym, 

 obszar rynku miejskiego w Choroszczy , 

 tereny wokół obiektów zabytkowych uznanych za dobra kultury współcze-
snej, 

 obszary przy obiektach sportu i rekreacji – boiska sportowe , 

 obszary przy obiektach oświaty , kultury użyteczności publicznej,  

 obszary przy świątyniach i miejscach kultu religijnego, 

 obszary punktów widokowych i ekspozycji panoram.  
  Wymienione obszary powinny być uwzględniane w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego i innych projektach zagospodarowania terenów w 
zakresie: 

 utrzymania funkcji publicznych i społecznych, 

 aranżacji przestrzeni,  

 właściwej ekspozycji.  
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 Szczegółowe wytyczne w zakresie ich zagospodarowania powinny być ustala-
ne indywidualnie w zależności od specyfiki obszaru. 
 
7. OBSZARY LOKALIZACJI WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH 
 
 Jako obszar dopuszczenia lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych wyznaczony został teren obejmujący część obszaru 3 AG - aktywności go-
spodarczej, przeznaczony pod zakłady usługowo – produkcyjne, położony po obu 
stronach drogi Białystok – Warszawa.  
Szczegółowe warunki lokalizacji tego typu obiektów powinny być określone w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego i projekcie zagospodarowania 
terenu.  
 
8. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,  

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 
8.1 Główne kierunki i cele ochrony środowiska i jego zasobów 
 
1) Ochrona unikatowych walorów środowiska przyrodniczego krajowego systemy 

obszarów chronionych i tworzonego krajowego i europejskiego programu NA-
TURA 2000, w którego skład wchodzi obszar Narwiańskiego Parku Narodowe-
go oraz na terenach ochrony krajobrazu - Obszar Chronionego Krajobrazu Do-
liny Narwi.  

2) Uwzględnianie w polityce przestrzennej obszarów i obiektów prawnej ochrony 
przyrody występujących na terenie gminy wg zasad ustalonych w planach 
ochrony obszarów lub aktów ustalających ochronę. Na terenie gminy Choroszcz 
obszarami i obiektami objętymi ochroną prawną są wymienione wcześniej ob-
szary: 
- Narwiańskiego Parku Narodowego, dla którego plan ochrony został 

opracowany, ale do chwili obecnej nie jest jeszcze zatwierdzony – mimo to 
jego ustalenia są uwzględniane; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi z zasadami ochrony 
określonymi w zarządzeniu Wojewody ustalającym obszar ochrony;  

- pomniki przyrody: 
Nr 432 - grupa drzew, 5 dębów i 1 jesion, ochrona od 1983 r. -  wieś Złotoria, 
Nr 509 - sosna pospolita w wieku ok. 200 lat, ochrona od 1986 r., 
Nr 510 - 3 jałowce pospolite, ochrona od 1986 r., 
Nr 697 - grupa drzew, 5 lip drobnolistnych, ochrona od 1994 r., 
Nr 1158 - wiąz szypułkowy, ochrona od 1994 r., 
Nr 1153 - wiąz szypułkowy, ochrona od 1991 r., 
Nr 1159 - grusza oliwka, ochrona od 1992 r.          -       wieś Kościuki, 
Nr 1155 - głaz narzutowy, ochrona od 1994 r.-  droga Śliwno – Konowały, 
Nr 1156 - głaz narzutowy, ochrona od 1994 r. - droga Śliwno – Kruszewo, 
Nr 1161 - wiąz szypułkowy, ochrona od 1996 - droga nr 8,  
Nr 1165 - głaz narzutowy, ochrona od 1996 r. droga do wsi Zaczerpany, 
Nr 696, wiąz szypułkowy, ochrona od 1994 r. Choroszcz ul. Piaskowa 28, 
Nr 1164, kasztanowiec zwyczajny, ochrona od 1996 r. ulica Zastawie.  
 
Zasady ochrony wymienionych pomników określane są indywidualnie w kartach reje-
stracyjnych, a wszelkie zmiany form zagospodarowania prowadzone w ich pobliżu 
muszą być uzgadniane  z wojewódzkim konserwatorem przyrody.  
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3) Utrzymanie i wzbogacanie lokalnych walorów środowiska przyrodniczego na 
pozostałych obszarach gminy, eliminacja zagrożeń pogorszenia stanu środowi-
ska. 

4) Stworzenie warunków rozwoju gospodarczego przy zachowaniu obecnych 
standardów stanu środowiska w poszczególnych komponentach. 

5) Rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej wykorzystującej walory środowiska. 
 
Realizacja wymienionych głównych kierunków i celi prowadzona będzie w wie-

lu płaszczyznach i działaniach problemowych w poszczególnych działach ochrony 
środowiska. 
 
8.2 Kierunki ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego  

oraz ekosystemu doliny Narwi.  
 

Pełna i skuteczna ochrona tego obszaru wymaga systemowych działań 
ochronnych w różnych dziedzinach związanych z wykorzystaniem środowiska na 
terenie tego obszaru jak również na terenach otaczających ekosystem doliny Narwi. 
W sferze gospodarki przestrzennej ustalone formy ochrony NPN i ochrona ekosys-
temu wymagają następujących działań i organizacji gospodarki przestrzennej: 

 w kierunkach rozwojowych zagospodarowania przestrzennego gminy teren NPN 
traktowany jest jako obszar zachowania naturalnych ekosystemów przyrodniczych 
objęty ochroną prawną w formie parku narodowego, wyłączony z terenów prze-
znaczonych do kształtowania innych form zagospodarowania, za wyjątkiem tere-
nów i miejsc udostępnionych w planie ochrony „Parku” do uprawiania turystyki 
kwalifikowanej , wypoczynku nad rzeką i ograniczonego użytkowania rolnego;  

 wprowadzania i uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego obejmujących obszar NPN ustaleń planu ochrony Parku; 

 na terenach otuliny Parku i pozostających w związkach przestrzennych z Par-
kiem w kształtowaniu struktury przestrzennej wprowadzenia form zagospodaro-
wania zapewniających: 

     - tworzenie stref buforowych chroniących obszar NPN przed negatywnymi czynni-
kami,  

     - kształtowanie korytarzy powiązań ekologicznych, 
- strefowanie intensywności form zagospodarowania terenu od proekologicznych form  w są-

siedztwie doliny Narwi i  NPN po intensywne budownictwo i rolnictwo poza  otuliną Parku w 

zachodniej części gminy, 

- tworzenie warunków do edukacji ekologicznej i turystyki kwalifikowanej. 

 
Realizacja powyższych zamierzeń następować będzie poprzez: 

 zalesienia gruntów rolnych wzdłuż granicy z NPN i na obszarach leśno – dolin-
nych korytarzy powiązań przyrodniczych, 

 kształtowanie strefy rolnictwa ekologicznego w otulinie „Parku” na terenach grani-
czących z NPN, 

 ograniczenie obszarów zabudowy i rozpraszania zabudowy we wsiach sąsiadują-
cych z NPN ( Izbiszcze, Kruszewo, Pańki) do terenów przyległych do istniejącej 
zabudowy i tras komunikacyjnych oraz uzupełnień w obrębie wsi; 

 wzbogacanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu NPN przez 
zachowanie i ochronę kompleksów leśnych, zadrzewień i zarośli , oczek wodnych 
bagiennych oraz renaturalizację odcinka doliny Narwi poniżej granicy z NPN w 
zakresie odtworzenia układu hydrograficznego i siedliskowego, 

 uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w jednostkach osadniczych przyle-
gających do Parku i w zlewni rzeki Narwi wg zasad określonych w niniejszym stu-
dium,  
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 utrzymanie stosunków hydrograficznych i czystości wód w zlewni rzeki Narwi po-
przez wprowadzenie programu małej retencji na dopływach przepływających 
przez teren gminy, w tym: budowa zbiorników wodnych na Horodniance w rejonie 
Choroszczy i Czapliniance oraz realizacja zadań melioracyjnych na użytkach zie-
lonych w dolinach tych rzek, 

  ograniczenie lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska na obszarze otuliny 
Parku, 

 likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja wyrobisk w kierunku leśnym, 

 ochrona rzeźby terenu poprzez ograniczenie terenów i miejsc wydobycia kopalin 
do zarejestrowanych złóż i miejsc pozbawionych eksponowanych form rzeźby te-
renu,  

 wytyczanie i budowę szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych oraz bazy 
turystyczno wypoczynkowe na obrzeżach „Parku”: W ramach realizacji tego kie-
runku przewiduje się między innymi:  

- budowę kładki przez bagna doliny Narwi ze Śliwna do Waniewa , 
- budowę punktów widokowych , 
- budowę stanic wodnych i kwater agroturystycznych w miejscowo-

ściach położonych nad Narwią, 
- rozważenie możliwości odbudowy mostu na rzece Narew w Krusze-

wie. 
 

Wymienione kierunki uwzględnione zostały na mapie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przez określenie form przeznaczenia terenu i obszarów ochrony.  
 
8.3 Kierunki ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. 

 
 W Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi ochronie podlega krajo-
braz doliny rzeki ze strefą krawędziową i pasem wysoczyzny. Chronionymi są kom-
ponenty  przyrodnicze krajobrazu,  rzeźba terenu, szata roślinna, gleby i siedliska 
oraz elementy antropogeniczne stanowiące zabytki i dobra kultury współczesnej. 
 W zagospodarowaniu przestrzennym ochrona krajobrazu realizowana jest 
przez 

 utrzymanie na obszarze dotychczasowych form zagospodarowania i użytkowania 
terenu,  

 ograniczenie przeznaczania terenu pod zabudowę do obszaru istniejących jedno-
stek osadniczych i zespołów zabudowy oraz tras komunikacyjnych,  

 dostosowanie nowej zabudowy do lokalnych wartości krajobrazowych i architek-
tonicznych , 

 ochronę eksponowanych form rzeźby terenu i wyznaczenie stref panoram wido-
kowych na krawędziach wysoczyzny, 

 zachowanie obiektów wpisanych do rejestru dóbr kultury i zabytków. 
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8.4 Pozostałe obszary ochrony środowiska i strefy ograniczeń 
 

Obszarami chronionymi na terenie całej gminy przed zmianą sposobu zago-
spodarowania 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 rzecz-
nych i obniżeniach;  

 tereny zarejestrowanych złóż surowców mineralnych – do czasu wyeksploatowa-
nia 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 zagospodaro-
wania, 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. 
 
8.5 Ochrona środowiska wodnego 

 
Kierunki ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych:  

 racjonalna gospodarka wodno - ściekowa,  

 ochrona powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniami mogącymi prze-
nikać do wód wg celów dla kształtowania tych elementów środowiska, 

 wyznaczenie stref ochrony pośredniej wokół ujęć wody przeznaczonej do zbioro-
wego zaopatrzenia, 

 tworzenie warunków samooczyszczania w wodach płynących i stojących, 

 racjonalne wykorzystanie wód do celów gospodarczych i w rolnictwie.  
 

Kierunki ochrony przeciwpowodziowej 
Na terenie gminy zabudowa zlokalizowana jest poza rzędną powodziową rzeki 

Narew i Supraśli. Okresowe wylewy tych rzek obejmują użytki zielone i nieużytki ba-
gienne w morfologicznych granicach tych rzek. Nie jest, więc konieczna budowa wa-
łów przeciwpowodziowych. Ponadto cechy morfologiczne wymienionych dolin tworzą 
warunki retencji ograniczającej praktycznie do minimum możliwości wylewu wód po-
za obszar dolin rzecznych. W związku z powyższym ochrona przeciwpowodziowa 
sprowadzać się będzie do następujących działań profilaktycznych:  

 kompleks działań prowadzących do zachowania stosunków hydrograficznych i 
hydrologicznych nie stwarzających warunków do zagrożenia powodziowego, 

 zakazu zabudowy w dolinach rzek poniżej rzędnej powodziowej i na terenach za-
lewowych rzek i drobnych cieków oznaczonych na mapie kierunków zagospoda-
rowania,  

 utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających na tere-
nach zurbanizowanych. 
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8.6 Gospodarka zasobami geologicznymi 
 

Na terenie gminy udokumentowane zostały następujące złoża kruszywa natu-
ralnego oraz 1 złoże surowców ilastych (iłu), na które udzielono właścicielom po-
szczególnych gruntów koncesji na eksploatację tych złóż zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze: 

 złoże surowców ilastych „Złotoria” na części działek: 526/2,4,5; 527/1,4; 528/1; 
529/1,2,11; 530/1 na gruntach wsi Złotoria (decyzją Wojewody Białostockiego 
nr OŚ,IV-7551/48/96 z dnia 09.12.1996 r. udzielono koncesji na eksploatację do 
dnia 31.12.2028 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Jeroniki” na gruntach wsi Jeroniki (decyzją Woje-
wody Białostockiego nr OŚ.IV-7551/17/93/98 z dnia 12.10.1998 r. udzielono 
koncesji na eksploatację do dnia 15.10.2004 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Zaczerlany” na działkach nr 214/5,11,26 na grun-
tach wsi Zaczerlany (decyzją Wojewody Białostockiego nr OŚ.IV-7551/63/93/98 
z dnia 21.10.1998 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 30.11.2003 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Żółtki” na gruntach wsi Żółtki na działce nr 822/1 
(decyzją Starosty Powiatu Białostockiego nr RL.V.7551/1/99 z dnia 
16.06.1999 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 31.05.2007 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Kościuki” na gruntach wsi Kościuki na działce 
nr 53/1 i 63 (decyzją Wojewody Podlaskiego nr ROŚ.IV-7412/II/75/00 z dnia 
17.04.2000 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 30.06.2018 r.); 

 złoże kruszywa naturalnego „Żółtki II” na działkach nr 891-894 i 900/5 na grun-
tach wsi Żółtki II (decyzją Wojewody Podlaskiego nr ROŚ.IV-7412/II/82/00 z 
dnia 19.11.2000 r. udzielono koncesji na eksploatację do dnia 31.12.2010 r.). 

Powiększanie obszarów wydobycia przewiduje się na terenach nie objętych 
formami ochrony krajobrazu i przyrody. 

Na terenie otuliny NPN powiększanie obszarów wydobycia ponad udzielone 
koncesje jak też wydanie koncesji na wydobycie złóż nieeksploatowanych, warunko-
wane jest pozytywną opinią Dyrektora NPN 

 Ponadto w rejonie Czaplino–Barszczewo znajduje się, zajmujące łączną po-
wierzchnię 257 960 m2 , złoże piasków kwarcowych przydatne do produkcji cegły 
wapienno–piaskowej. Złoże to przewiduje się do eksploatacji po wystąpieniu zapo-
trzebowania na tego rodzaju surowiec. 

 Na terenie gminy występują też duże złoża torfu, stanowiące surowiec ener-
getyczny lub nawóz rolniczo – ogrodniczy. Z uwagi na lokalizacje tych złóż w grani-
cach Narwiańskiego Parku Narodowego lub w jego otulinie – objęte są one zakazem 
eksploatacji. 
  
Tereny górnicze  
 Złoża eksploatowane na podstawie wydanych koncesji mają wyznaczone te-
reny górnicze, pokrywające się (lub mniejsze) z obszarem wyznaczonym w  planie 
miejscowym pod eksploatację powierzchniową . W związku z tym obowiązek sporzą-
dzenia planu dla terenu górniczego wynikający z art. 53  Prawa geologicznego i gór-
niczego może być uznany za spełniony lub zastąpiony  art. 53 pkt 6, który stwierdza: 
„Jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy 
może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu”.   
Na terenie gminy nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych 
jak też obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 
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9. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTURO-
WEGO 

 
Ponieważ gmina nie ma opracowanego programu opieki nad zabytkami do 

czasu jego opracowania ochrona wartości kulturowych i zabytków na terenie gminy 
prowadzona będzie w oparciu o wyznaczone przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu w Warszawie strefy ochrony ujęte w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy. 
 
Ochrona konserwatorska w wyznaczonych strefach. 
 
Strefa I - pełnej ochrony konserwatorskiej 

Obejmuje obszary i obiekty szczególnie wartościowe wpisane do rejestru za-
bytków, o dobrze zachowanej historycznej strukturze przestrzennej do bezwzględne-
go zachowania.  
W strefie tej zakłada się bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich. 
W Choroszczy obejmuje ona: 

1) układ urbanistyczny stanowiący historyczną cześć miasta (nr rej. 358), 
obejmujący obszar Rynku 11 Listopada i ulice: Dominikańską, Ogrodową, 
Lipową, Mickiewicza, Branickiego, Zamkową oraz zespół klasztorny domini-
kanów, cerkiew prawosławną p.w. MB Opiekuńczej - nr rej. 667 , 

2) zespół pałacowy Branickich: pałac i park, 
3) zespół fabryki Moesa obecnie szpital w tym: 12 budynków, wieża ciśnień, 

brama, 
4)  cmentarz żydowski.  
 
 W strefie tej zachowania wymagają układy urbanistyczne i kompozycyjne za-

budowy i terenów parkowych, przebieg i istniejące linie zabudowy ulic. 
W układzie urbanistycznym zachowania wymaga zabytkowy układ Rynku z 

przyległymi ulicami: Dominikańską, Ogrodową, Lipową, Mickiewicza, Branickiego, 
Zamkową - niedopuszczalna jest zmiana historycznej linii zabudowy. Należy zacho-
wać historyczne pierzeje tego układu, natomiast pierzeje przekształcone przebudo-
wać zgodnie z zasadami konserwatorskimi. W obrębie rynku i zabudowy przyrynko-
wej zachowania wymagają istniejące gabaryty zabudowy i kształt dachów, z utrzy-
maniem wysokości budynków 1 i 1/2 kondygnacji.  

Wskazane jest przywrócenie rynkowi jego historycznego charakteru. Obecnie, 
powojenne nasadzenia zieleni są nieprawidłowe i docelowo powinny być usunięte, 
gdyż Rynek nie powinien mieć formy skweru. Należy powrócić do dawnej funkcji ryn-
ku, przewidzieć wprowadzenie tam funkcji handlowych np. letnie kawiarnie. Przy re-
montach i przebudowie stosować należy wyłącznie materiały tradycyjne, w budyn-
kach murowanych tynki gładkie, we wszystkich stolarkę drewnianą o kształtach i po-
działach dostosowanych do historycznych. Pokrycia dachów - blacha gładka, lub da-
chówkowa ceramiczna. Kolorystyka budynków wymaga akceptacji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

W odniesieniu do zespołu pałacowego ochrony wymaga barokowe założenie 
pałacowo parkowe w tym: osie kompozycyjne i widokowe, układ alei i fos zieleń par-
kowa.  

Pod ochroną znajduje się również istniejący układ kompozycyjny dawnej fa-
bryki Moes'ów. Utrzymania wymaga historyczna kompozycja obiektów z dostosowa-
niem elementów nowych do kompozycji istniejącej. W celu skutecznej ochrony opra-
cowania wymaga szczegółowy projekt adaptacji zabytkowego zespołu na potrzeby 
obecnego użytkownika. W projekcie tym należy uwzględnić odtworzenie alei dojaz-
dowej do pałacu Branickich, stanowiącej część głównej osi kompozycyjnej i widoko-
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wej barokowego założenia. Ewentualną, konieczną rozbudowę szpitala kierować na-
leży na południe. W nowej zabudowie nawiązać do zasad historycznej kompozycji 
dziewiętnastowiecznego zespołu.  

 Wszelka ewentualna zabudowa na terenie strefy pełnej ochrony konserwator-
skiej winna być dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie 
sytuacji, skali i bryły. 

 Ponad to zachowania wymagają istniejące osie kompozycyjne i widokowe na 
zespół klasztorny, zespół pałacowo - ogrodowy, cerkiew, osie kompozycyjne rynku 
oraz część zachowanej osi pomiędzy zespołem pałacowym a rynkiem. 
 
Strefa II - obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych 
elementów rozplanowania i istniejącej substancji o wartościach kulturowych  

Obszar ten obejmuje: 
1) obszar w północno - zachodniej części terenu Szpitala dla Psychicznie i Ner-

wowo Chorych; jest to fragment dawnego folwarku z barokowego założenia 
pałacowego; wskazane opracowanie projektu adaptacji obszaru dla potrzeb 
rekreacji; 

 
2) obszar wokół zabytkowego centrum miasta ograniczony od południa i zacho-

du naturalną granicą rzeki Horodnianki, od północy terenem szpitala, zaś od 
zachodu ul. Powstania Styczniowego do ul. Mickiewicza i dalej w kierunku po-
łudniowym do Horodnianki; utrzymania wymaga istniejący charakter drobnej 
zabudowy, nawiązującej do zabudowy tradycyjnej regionu; 

 
3) cmentarze (wymagają uporządkowania i otoczenia ochroną konserwatorską): 

- cmentarz ewangelicki położony w południowo - zachodniej części mia-
sta, 

-  cmentarz wojenny z 1915 r. położony na wzgórzu przy drodze do 
Ruszczan (Babia Góra), 

- cmentarz powstańców z 1863 r. położony przy drodze do Żółtek, w 
północno –wschodniej części założenia pałacowego - obecnie szpital-
ny, 

- mogiła powstańców z 1863 r. znajdująca się po wschodniej stronie 
drogi Choroszcz - Zastawie. 

 
Strefa III - ochrony ekspozycji zabytkowego założenia  

Strefa ta obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego ekspono-
wania zespołów zabytkowych, głównie poprzez wyznaczenie terenów wyłączonych 
spod zabudowy lub określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów. Obszar łąk i pa-
stwisk w tej strefie bezpośrednio graniczący z parkiem od północy i zachodu wymaga 
zachowania. 
Strefa powyższa obejmuje obszar łąk i pastwisk bezpośrednio graniczący z parkiem 
od północy i zachodu. Charakter tak ukształtowanego krajobrazu należy zachować. 
 
Strefa IV - utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania 
  Obejmuje tereny integralnie związane z zespołem pałacowym Branickich. Wy-
znaczona została w celu ochrony wartości krajobrazowych w stronę terenów będą-
cych w ścisłych powiązaniach widokowych leżących poza strefą obszaru podlegają-
cego rygorom utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej sub-
stancji zabytkowej. Dotyczy ona głównie rozległych terenów łąk nadrzecznych i pa-
stwisk od północnej i zachodniej strony zabytkowego obiektu. Główną wartością tego 
obszaru jest otwarty i naturalny charakter, który wymaga utrzymania. W strefie po-
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wyższej należy zdecydowanie ograniczyć gabaryty projektowanej zabudowy wzdłuż 
drogi dojazdowej z Białegostoku. 
  Oprócz wymienionych zasad ochronnych w strefach na terenie gminy wystę-
pują liczne obiekty nie wpisane do rejestru zabytków znajdujące się w gminnej ewi-
dencji zabytków, które należy objąć ochroną konserwatorską przy opracowaniu miej-
scowych planów i zmianach zagospodarowaniu terenów (wykaz obiektów z gminnej 
ewidencji  zabytków  zamieszczono w części I studium - Uwarunkowania).  
 

Parki kulturowe  
 Zespół pałacowo-parkowy Branickich z założeniem podworskim i zespołem  
dawnej fabryki Moes'ów tworzy obecnie obszar funkcjonalny i historyczny o zróżni-
cowanej strukturze, w obrębie  którego ochronie podlegają poszczególne zespoły 
zabudowy, obiekty zabytkowe i układy kompozycyjne założenia parkowego. Obszar 
ten wraz z otoczeniem tworzy krajobraz kulturowy wyróżniający się w regionie i wy-
magający ochrony jako całość. 
  W związku z powyższym jako jeden z podstawowych kierunków ochrony i 
przywrócenia historycznych wartości tego obszaru powinno być utworzenie na tym 
obszarze parku kulturowego. 
Utworzenie parku kulturowego uchwala rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
  
Ochrona stanowisk archeologicznych: 
 

1) Wszelkie prace inwestycyjne planowane na obszarach występowania stano-
wisk archeologicznych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić 
wyłącznie pod nadzorem archeologicznym po uprzednim uzyskaniu pozwole-
nia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na 
nadzór archeologiczny. 

2) Objąć ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejsca występowania cmentarzysk archeologicznych, po-
przez ustanowienie nakazu przeprowadzania wyprzedzających badań arche-
ologicznych w przypadku realizowania na ich terenie wszelkich prac inwesty-
cyjnych. 

3) Postuluje się wpisanie do rejestru zabytków archeologicznych woj. podla-
skiego cmentarzyska wczesnośredniowieczne w Kościukach - st. 1 i cmenta-
rzysko średniowieczne w Pańkach - st. 2. 

4) Należy uwzględnić w planie miejscowym konieczność zawiadamiania służb 
konserwatorskich w przypadku natrafienia na obiekty i przedmioty o charakte-
rze zabytkowym podczas prowadzenia prac ziemnych na terenach nie obję-
tych ochroną konserwatorską. 
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10. 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 rozwojo-
wych 1,2 i 3 (MCh, AG i PB) w zachodniej części gminy i w mniejszym stopniu w ob-
rębie wsi 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 kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gruntów.  

b) odchodzenie od produkcji rolnej i zalesianie gruntów rolnych niskiej warto-
ści produkcyjnej i położonych na obszarze kształtowania leśno - dolinnych koryta-
rzy 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 sukce-
sywnie w przypadkach braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego użytkowania 
rolniczego na wniosek zainteresowanych stron. 

c) utrzymanie w użytkowaniu rolniczym terenów gruntów rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej . 

Dotyczy to pozostałych gruntów rolnych określonych jako obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, które nadal będą stanowić powierzchniowo największy element przestrzeni 

gminy. Polityka zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania rolniczą prze-
strzenią produkcyjną w skali gminy ukierunkowana powinna być na: 

 

 zróżnicowanie terytorialne form produkcji rolniczej, dostosowanych do potencjału 
glebowego, agrotechnicznego, ogólnych warunków przyrodniczych i zakresu 
ochrony środowiska wynikających z położenia w granicach NPN lub jego otuliny i 
obszaru chronionego krajobrazu oraz na poszczególnych obszarach, 

 rozwój zaplecza dla produkcji rolniczej – w tym: 
- rozwój ośrodków obsługi rolnictwa z usługami zaopatrzenia rolnictwa, skupu i 

zagospodarowania produkcji rolniczej, 
- rozwój infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja sanitarna, drogi, ener-

getyka itp.),  
- rozwój infrastruktury społecznej. 
Realizacja powyższego, przy uwzględnieniu uwarunkowań zagospodarowania,  po-
winna opierać się na utworzeniu w obrębie gruntów rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
przeznaczonych do utrzymaniu w użytkowaniu rolniczym - czterech stref agrarnych o 
różnym stopniu intensyfikacji i sposobie prowadzenia produkcji rolnej oraz stopniu 
rozbudowy zaplecza rolnictwa.  

1) Strefa intensywnej produkcji rolniczej obejmująca grunty wsi położonych poza 
granicą NPN i jego otuliny w centralnej i południowej części gminy na terenach z do-
brymi warunkami glebowymi gruntów ornych i użytków zielonych.  
W strefie tej powinny być prowadzone działania zmierzające do: 

 intensyfikacji różnych form produkcji rolnej i ogrodniczej, 

 lokalizacji zabudowy bezpośrednio związanej z produkcją rolniczą w tym obiektów 
hodowli zwierząt,  

 lokalizacji obiektów przemysłowych i usługowych związanych z obsługą rolnictwa 
w obrębie zabudowy wiejskiej i na gruntach rolnych najniższych klas VI i V, 
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 ograniczenie lub wprowadzenie zakazu podziałów geodezyjnych prowadzących 
do rozdrobnienia gospodarstw, 

 prowadzenie geodezyjnych prac scaleniowych zwiększających powierzchnię go-
spodarstw, 

 rozwoju usług podstawowych obsługi rolnictwa. 
 
2) Strefa intensywnej produkcji rolniczej z ograniczeniami ochrony wód i krajo-
brazu, obejmująca obszary o dobrych warunkach glebowych i agrarnych, położone 
na obszarze chronionego krajobrazu i GZWP .  
W strefie tej powinny być prowadzone podobne działania jak w strefie 1 z wyłącze-
niem zabiegów i metod produkcji rolnej zagrażającej czystości wód i pogarszającej 
walory środowiska, jak budowa przemysłowych ferm hodowlanych, czy nadmierna 
chemizacja upraw. 

 

3) Strefa rolnictwa średniointensywnego – ekologicznego obejmująca grunty rol-
ne wsi położonych w otulinie NPN i w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą Parku. 
W strefie tej powinny być prowadzone następujące działania zmierzające do: 

 utrzymania w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym gruntów rolnych jako te-
renów produkcji rolnej umiarkowanej intensywności i ukierunkowanie gospodarki 
rolnej na tzw. rolnictwo ekologiczne ze wskazaniem agroturystyki jako źródła 
podnoszenia ekonomiczności gospodarki rolnej, 

 na terenach rolnictwa ekologicznego ze względu na położenie w sąsiedztwie 
NPN i ścisłe związki ekologiczne z terenem parku, wprowadzenie zakazu pro-
wadzenia przemysłowych form rolnictwa, w tym zakładania tuczarni, ferm dro-
biowych i zwierząt futerkowych oraz przemysłu spożywczego wytwarzającego 
duże ilości ścieków i znaczną emisję zanieczyszczeń do atmosfery (w tym mle-
czarni, ubojni, itp.). 

 
4) Strefa rolnictwa niskoproduktywnego obejmująca tereny NPN.  
Gospodarka rolna w tej strefie powinna być całkowicie podporządkowana zadaniom i 
zasadom ochrony ekosystemów NPN. Sposób uprawy i dopuszczalne formy - wg 
planu ochrony Parku. 
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11. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

 
 Lasy zajmują niespełna 17,6 % ogólnej powierzchni gminy. Nie stanowią zwar-
tego obszaru. Występują w niewielkich kompleksach rozrzuconych po terenie całej 
gminy. Wraz z terenami rolnymi i terenami zabudowy stanowią główny element po-
wierzchniowy i krajobrazowy zagospodarowania gminy.   

Ze względu na różne podmioty zarządzające poszczególnymi kompleksami 
leśnymi (Nadleśnictwo, Dyrekcja NPN, właściciele prywatni), jak i zróżnicowanie w 
położeniu i wielkości kompleksów, polityka odnośnie zagospodarowania powinna 
być dostosowana do tych uwarunkowań.  

  Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej na terenie lasów gminy są plany 
urządzenia gospodarstwa leśnego dla Lasów Państwowych wykonywane na podsta-
wie ustawy o lasach w cyklu 10-letnim dla nadleśnictwa Dojlidy oraz uproszczone 
plany urządzeniowe dla lasów prywatnych i innych użytkowników.  

Wymienione plany uwzględniają wymagania ochronne i zasady gospodarki le-
śnej wynikające z położenia na obszarze chronionego krajobrazu, istniejących i pro-
jektowanych na terenie lasów rezerwatów przyrody i lasów ochronnych oraz ogólne 
zasady prowadzenia gospodarki leśnej i zagospodarowania lasów. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględ-
nić ustalenia planów urządzeniowych w zakresie powierzchni leśnych i dopuszczal-
nych form zagospodarowania nieleśnego. 

Dodatkowym elementem zagospodarowania przestrzennego gminy związa-
nym z gospodarką leśną jest określenie polityki odnośnie przeznaczania terenów 
pod nowe zalesienia i zadrzewienia, zmian przeznaczenia lasów na cele nieleśne 
oraz określenia funkcji lasów w strukturze przestrzennej gminy.  
 
11.1 Kierunki zalesień. 

 
Obszarami szczególnie preferowany do zalesień są: 

 Grunty rolne położone na obszarze 5 LE kształtowania leśno – dolinnych koryta-
rzy powiązań ekologicznych, 

 Grunty rolne niskiej wartości produkcyjnej (V i VI klasa bon.) położone w sąsiedz-
twie NPN i doliny Narwi, 

 Grunty rolne niskiej wartości produkcyjnej (V i VI klasa bon.) położone w sąsiedz-
twie kompleksów leśnych,  

 Nieużytki i grunty zdegradowane. 
 
 Zalesianie wymienionych gruntów następować będzie sukcesywnie na wnio-
sek właścicieli gruntów. 

 
11.2 Przewidywane zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

 
Zasadniczo na terenie gminy nie przewiduje się zmiany przeznaczenia grun-

tów leśnych na cele nieleśne związane z budownictwem mieszkaniowym letnisko-
wym lub innym zainwestowaniem komercyjnym i służącym indywidualnym potrze-
bom. Zmiany tego typu mogą być przeprowadzane w wyjątkowych i uzasadnionych 
sytuacjach na niewielkich obszarach gruntów leśnych w trybie określonym przepi-
sami 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.  
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11.3 Funkcje lasów w strukturze przestrzennej gminy 

 
Lasy poza terenem NPN pełnią przede wszystkim funkcje gospodarcze, eko-

logiczne, ochronne i rekreacyjne.  
W pobliżu granicy z Białymstokiem pełnią funkcję leśnego pasa ochronnego 

terenów zurbanizowanych o istotnym znaczeniu dla wypoczynku i rekreacji miesz-
kańców Białegostoku i terenów zurbanizowanych gminy.  

Na terenie NPN pełnią przede wszystkim funkcje ekologiczną i ochronną. 
 
12. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I WYPOCZYNKU 
 

W ramach rozwoju tego kierunku przewiduje się następujące zadania, które 
będą realizowane na terenie gminy i mają związek z zagospodarowaniem prze-
strzennym.  

 budowa i wytyczanie szlaków turystycznych samochodowych rowerowych 
pieszych i konnych przez najbardziej atrakcyjne tereny gminy, w tym np.: 
budowa kładki nad bagnami ze Śliwna do Waniewa,   

 budowa bazy noclegowej i turystycznej w miejscowościach położonych 
przy szlakach turystycznych i  atrakcyjnych obiektach: w tym budowa stanic 
wodnych nad rzeką Narew i Supraśl, miejsc plażowania i biwakowania, 

 wyznaczanie punktów i panoram widokowych na najbardziej atrakcyjne 
obszary i obiekty przyrodnicze i kulturowe,  

 ochrona i właściwa ekspozycja zabytkowych układów urbanistycznych i 
zabytków. Ważniejsze trasy i szlaki turystyczne oznaczono na mapie kie-
runków rozwoju komunikacji, pozostałe elementy na mapie kierunki zago-
spodarowania przestrzennego. 

 
13. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
 
13.1 Drogi układu podstawowego - drogi krajowe i wojewódzkie na terenie 

gminy 
 

Analiza przeprowadzona w planie zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa podlaskiego wskazuje, że istniejące przekroje dróg wojewódzkich posiadają 

rezerwy przepustowości. Natomiast problemy pojawiają się głównie w obszarach za-

budowy i skrzyżowaniach z drogami krajowymi.  

 
Ustala się w niniejszym studium zagospodarowania przestrzennego utrzyma-

nie i rozbudowę dróg układu podstawowego uwzględnionych w zadaniach ponadlo-
kalnych - krajowych i wojewódzkich: 

a) droga ekspresowa Nr 8 S90/2x7,0 - Warszawa - Białystok - Granica Pań-
stwa,  
docelowo projektowana jako dwu jezdniowa, kl. "S" o szerokości jezdni 7,0 
m z utwardzonymi poboczami 2,0 m i dwukierunkowymi drogami serwiso-
wymi kl. "D" po obu stronach drogi, wg poniższych zasad: 

 docelowo szerokość pasa drogowego 90,0 m,  

 ustala się rezerwę terenu na poszerzeniu istniejącego pasa drogowego 
zgodnie z ustaleniami w planie zagospodarowania przestrzennego,  
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 wymagana odległość zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej od 
krawędzi jezdni - 100,0m, zabudowy pozostałej - 40,0 m;  

 ustala się zakaz zabudowy rezerwy terenowej dla inwestycji nie związanych 
z drogą i projektowanym uzbrojeniem technicznym, 

 ustala się lokalizację pasa terenu do prowadzenia infrastruktury, ciągu pie-
szego i ścieżki rowerowej - zwanego „pasem infrastruktury”, poza pasem 
drogowym drogi serwisowej klasy „D” z dopuszczeniem lokalizacji w doce-
lowej szerokości pasa 90,0 m, 

 szerokość pasa infrastruktury i rozrząd uzbrojenia winny być ustalone w 
planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanych 
potrzeb z uwzględnieniem wytycznych zawartych na rysunkach przekrojów 
poprzecznych ulic, 

 w terenach zabudowanych i przewidywanych w niniejszym studium pod za-
budowę drogę lokalną (klasy D) przyległą do drogi ekspresowej, należy pro-
jektować zgodnie z parametrami przewidywanymi dla ulic miejskich z 
uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym; 

 
b) droga ekspresowa Nr 19 S100/2x7,0 - projektowana droga krajowa Lublin - 

Białystok - Suwałki - Granica Państwa stanowiąca południowo - zachodnią 
obwodnicę miasta Białegostoku, docelowo dwu jezdniowa kl. "S" z obustron-
nymi drogami serwisowymi o parametrach jak droga Nr 8, wg poniższych 
zasad: 

 ustala się rezerwę terenu pasa drogowego szerokości 100,0 m, uwzględnia-
jąc wydzielony pas szerokości 20,0 m - po zachodniej stronie drogi dla pro-
jektowanego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia i linii energetycznej 
110 kV,  

 ustala lokalizację pasa terenu do prowadzenia infrastruktury, ciągu pieszego 
i ścieżki rowerowej - zwanego „pasem infrastruktury”, poza pasem drogo-
wym drogi serwisowej klasy „D” z dopuszczeniem lokalizacji w docelowej 
szerokości pasa 100,0m, 

 szerokość pasa infrastruktury i rozrząd uzbrojenia winny być ustalone w 
planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanych 
potrzeb z uwzględnieniem wytycznych zawartych na rysunkach przekrojów 
poprzecznych dróg, 

 w terenach zabudowanych i przewidywanych w niniejszym studium pod za-
budowę drogę lokalną (klasy D) przyległą do drogi ekspresowej, należy pro-
jektować zgodnie z parametrami przewidywanymi dla ulic miejskich z 
uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym; 

 ustala się zakaz zabudowy rezerwy terenowej dla inwestycji nie związanych 
z drogą i projektowanym uzbrojeniem technicznym, 

 wymagana odległość zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej od 
krawędzi jezdni - 100,0m, zabudowy pozostałej - 40,0 m;  

 
c) droga główna Nr 676 G 80/2*7  – droga wojewódzka na odcinku od skrzy-

żowania z drogą północno - obwodową do granic administracyjnych Białego-
stoku, dwu jezdniowa kl. "GP", wg poniższych zasad: 

 szerokości jezdni 7,0 m z utwardzonymi poboczami 1,0 m i dwukierunko-
wymi drogami serwisowymi kl. "D" po obu stronach drogi,  

 szerokość pasa drogowego 80,0 m, 

 ustala lokalizację pasa terenu do prowadzenia infrastruktury, ciągu pieszego 
i ścieżki rowerowej poza pasem drogowym drogi serwisowej klasy „D” z do-
puszczeniem lokalizacji w docelowej szerokości pasa 80,0m, 
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 wymagana odległość zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej od 
krawędzi jezdni - 40,0 m, zabudowy pozostałej - 20,0 m,  

 docelowo, po wybudowaniu południowo - zachodniej obwodnicy Białegosto-
ku projektuje się obniżenie kategorii drogi krajowej Nr 8 do kl. GP na odcin-
ku od granicy administracyjnej Białegostoku do skrzyżowania z obwodnicą 
w Choroszczy (Nowosiółkach),  

 ustala się zakaz zabudowy rezerwy terenowej dla inwestycji nie związanych 
z drogą i projektowanym uzbrojeniem technicznym- zwanego „pasem infra-
struktury”, 

 szerokość pasa infrastruktury i rozrząd uzbrojenia winny być ustalone w 
planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanych 
potrzeb z uwzględnieniem wytycznych zawartych na rysunkach przekrojów 
poprzecznych pasów infrastruktury, 

 w terenach zabudowanych i przewidywanych w niniejszym studium pod za-
budowę drogę należy projektować zgodnie z parametrami przewidywanymi 
dla ulic miejskich z uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogo-
wym; 

 
d) droga główna Nr 1535 G35/2x7,0 - istniejąca droga powiatowa: 

  docelowo projektowana droga wojewódzka - na odcinku od granic Białego-
stoku do projektowanej południowo - zachodniej obwodnicy Białegostoku,  

 docelowo projektowana jako dwujezdniowa kl. "G" o szerokości jezdni 7,0 m 
z utwardzonymi poboczami 1,0 m,  

 szerokość pasa drogowego 35,0 m,  

 wymagana odległość zabudowy wynosi min.15,0 m od krawędzi jezdni,  

 ustala się zakaz zabudowy na terenie położonym bezpośrednio za granicą 
pasa drogowego przewidzianym do prowadzenia infrastruktury, ciągu pie-
szego i ścieżki rowerowej - zwanego „pasem infrastruktury”, 

 szerokość pasa infrastruktury i rozrząd uzbrojenia winny być ustalone w 
planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanych 
potrzeb z uwzględnieniem wytycznych zawartych na rysunkach przekrojów 
poprzecznych pasów infrastruktury, 

 w terenach zabudowanych i przewidywanych w niniejszym studium pod za-
budowę drogę należy projektować zgodnie z parametrami przewidywanymi 
dla ulic miejskich z uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogo-
wym; 

 ustala się zakaz zabudowy rezerwy terenowej dla inwestycji nie związanych 
z drogą. 

 
13.2 Drogi układu uzupełniającego – układ drogowy gminy 

 
Ze względu na przebudowę drogi S 8 (związaną z podniesieniem klasy drogi) 

zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w lokalnym układzie komunikacyjnym 
gminy Choroszcz. Proponuje się, aby dalsze opracowania planistyczne i koncepcyjne 
obejmujące swoim zakresem drogi krajowe, wojewódzkie i gminne poprzedzić opra-
cowaniem studium komunikacyjnego gminy Choroszcz. Studium komunikacyjne po-
przez uchwałę rady może uzyskać rangę załącznika do niniejszego opracowania w 
zakresie drogownictwa i zawierać podstawowe wytyczne przy opracowaniu nowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z zestawieniem zawartym 
w p. 13.2.1. 
Odnośnie prowadzenia infrastruktury technicznej w drogach gminnych ustala się po-
dobne wytyczne j.w.: 
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 szerokość pasa infrastruktury i rozrząd uzbrojenia winny być ustalone w 
planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanych 
potrzeb z uwzględnieniem wytycznych zawartych na rysunkach przekrojów 
poprzecznych pasów infrastruktury, 

 w terenie zabudowanym i przewidywanym pod zabudowę drogę należy pro-
jektować zgodnie z parametrami przewidywanymi dla ulic miejskich z 
uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym. 

 
13.2.1 Wytyczne do opracowanie studium komunikacyjnego gminy 

 
Studium komunikacyjne gminy powinno zawierać następujące elementy: 

 opis sieci drogowej gminy z podaniem parametrów technicznych, 

 analizę układu dróg i ocenę funkcjonowania komunikacji wraz z wynikami pomia-
rów natężenia ruchu, 

 opis ograniczeń dla ruchu lokalnego spowodowanych przez realizację dróg krajo-
wych i wojewódzkich: 
- odcinka drogi ekspresowej nr S 8 Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko 

– granica z Litwą, oznaczoną w układzie międzynarodowym nr E 67 o nazwie 
„Via Baltica”, 

- obwodnicy zachodniej miasta  Białegostoku, 
- linii kolejowej Warszawa – Białystok – Sokółka – Suwałki – Trakiszki – granica 

z Litwą, oznaczoną w układzie międzynarodowym nr E 75 o nazwie „Rail Bal-
tica”, 

 prognozę przepustowości dróg na terenie gminy wykonaną na podstawie progno-
zy ruchu, 

 wyznaczenie dróg do kursowania komunikacji zbiorowej, a w tym komunikacji 
miejskiej w zakresie opisanym w rozdziale – Komunikacja zbiorowa. 

 analizę wpływu proponowanego układu drogowego na środowisko ze szczegól-
nym uwzględnieniem wymaganych szerokość stref ochronnych od wymienionych 
wyżej dróg krajowych i wojewódzkich,  

 propozycje rozwiązań technicznych, szczególnie dotyczących kształtowania profili 
dróg ograniczających wpływ zanieczyszczeń emitowanych w wyniku ruchu dro-
gowego na teren otaczający, 

 propozycje rozwiązań w zakresie połączeń wewnątrz gminnych i pomiędzy gmi-
nami uwzględniających wymóg, aby ruch lokalny odbywał się bez konieczności 
wjazdu na drogę S Nr 8. 

 określenie priorytetów dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg na 
terenie gminy 

Opisywane studium komunikacyjne winno przedstawić punkt widzenia władz i miesz-
kańców gminy, których dotyczą przewidywane zagrożenia w zakresie zanieczysz-
czenia środowiska i utrudnień komunikacyjnych. 
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13.2.2 Modernizacja dróg na terenie gminy 
 

Do czasu przyjęcia rozwiązań wynikających ze studium przyjmuje się koniecz-
ność modernizacji dróg, zgodnie ze strategią rozwoju gminy: 

a) ze względu na wzrastające natężenie ruchu do modernizacji w pierwszej kolej-
ności kwalifikują się następujące ciągi dróg: 

 Białystok - Kruszewo,  
 Klepacze - Niewodnica,  
 Choroszcz - Czaplino - Niewodnica.  

b) w dalszej kolejności do przebudowy należy zakwalifikować następ. ciągi dróg 
: 

 droga we wsi Rogowo, Kruszewo,  
 Choroszcz - ul. Kościuki, al. Niepodległości, ul. Mickiewicza,  
 Czaplino - Mińce - Trypucie,  
 Barszczewo - Ogrodniki,  
 ul. Kolejowa w Klepaczach, 

c) w wyniku modernizacji stanu dróg zajdzie również potrzeba uzupełnienia tras 
komunikacyjnych, a w szczególności: 

 Białystok, Choroszcz, Szosa Kruszewska, Izbiszcze,  
 Białystok, Krupniki, Barszczewo, Choroszcz,  
 Białystok, Choroszcz, Złotoria. 

13.3 Komunikacja zbiorowa 
 

Przewiduje się konieczność uwzględnienia w planach zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz obsługi przez miejską komunikację autobusową wy-
znaczonych w studium terenów: 

 obszaru miasta Choroszcz ( MCh), 

 obszaru podmiejskiego Białegostoku (PB), 

 obszaru aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości związanych z 
drogą Nr 8 (AG). 

Na wymienionych terenach należy zapewnić odpowiednie parametry dróg wyzna-
czonych do kursowania komunikacji. Trasy kursowania komunikacji miejskiej winny 
być wyznaczone w studium komunikacyjnym gminy. 
 
13.4 Wytyczne do kształtowania zabudowy w pobliżu dróg 

 
Analiza oddziaływania akustycznego dróg wykonana na etapie uwarunkowań 

pozwala na sprecyzowanie wniosków i zaleceń dotyczących zasad kształtowania 
zabudowy w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Uwzględniając wartości tła 
i odczytane wartości hałasu wywołane ruchem samochodów szacuje się przewidy-
wany hałas w otoczeniu analizowanych dróg na ok.: 

- 65 dB w porze dziennej, 
- 48 dB w porze nocnej. 
 

Zestawione dane wskazują, że poziom hałasu na terenach przyległych do dróg bę-
dzie większy od wartości dopuszczalnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami rzemieślniczym i terenów zabudowy zagrodowej w czasie 
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dnia i zbliżony do dopuszczalnego w godzinach nocnych. Poziom hałasu będzie się 
zwiększał w miarę urbanizacji rozpatrywanych terenów ze względu na zwiększanie 
się poziomu hałasu tła. 
 
Powoduje to konieczność ustanowienia wzdłuż pasa drogowego strefy ochronnej 
o szerokości umożliwiającej wytłumienie hałasu do poziomu dopuszczalnego dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej położonych w pobliżu dróg. Przy określaniu strefy 
ochronnej należy uwzględnić możliwość rozwiązań technicznych ( zastosowanie 
ekranów akustycznych, ukształtowanie terenu) mogących zmniejszyć wpływ uciążli-
wości akustycznych na terenach przyległych do dróg. 

 
Szczegółowe wielkości hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów samochodowych 
i szerokość strefy ochronnej winny być wyznaczone w ocenie oddziaływania przed-
sięwzięcia 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 podsta-
wie analizy natężenia ruchu pojazdów na drodze oraz związanych z nimi uciążliwości 
akustycznych i wibracji.  
 
Na etapie sporządzania niemniejszego studium nie została przygotowana jeszcze 
przez GDDKiA ocena oddziaływania drogi S Nr 8 na środowisko i wnioski z niej wy-
nikające nie mogły być uwzględnione. 
 
14. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 
 

W ramach dostosowania infrastruktury kolejowej do międzynarodowych, kra-
jowych i regionalnych potrzeb przewozowych, zgodnie z Programem zintegrowanego 
rozwoju transportu kolejowego województwa podlaskiego do 2005 r., z perspektywą 
do 2015 r. (opracowanym przez Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu) przewi-
duje się, że na terenie gm. Choroszcz prowadzone będą następujące prace obejmu-
jące modernizację linii kolejowych: 

 dostosowanie linii magistralnej E 75 Warszawa – Białystok – Sokółka – Suwałki 
– Trakiszki – granica państwa – („Rail Baltica” Warszawa – Kowno – Ryga – Tal-
lin – Helsinki) do kursowania pociągów z prędkością w ruchu pasażerskim 160 
km/h i towarowym 120 km/h przy nacisku 225 KN/oś poprzez m. in. budowę dwu-
poziomowych przecięć z trasami drogowymi, 

 dostosowanie linii magistralnej E 26 (Warszawa – Białystok) – Sokółka – Kuźni-
ca Białostocka – granica państwa (Grodno – Wilno – S. Petersburg) do parame-
trów jak linia E 75, 

 dostosowanie linii Białystok – Grajewo – Ełk, do kursowania pociągów z pręd-
kością 100 km/h. 

 
W ramach inwestycji związanych w modernizacją korytarzy transportowych przewidu-
je się: 

 budowę terminali transportu kombinowanego ewentualnie w rejonie Białegostoku,  
Ilość i lokalizację terminali przesądzą stosowne opracowania studialno – projek-
towe, 

 rezerwowanie terenów pod południową kolejową obwodnicę Białegostoku na kie-
runku: posterunek odgałęźny Turczyn (linia Łapy – Białystok) - szczegółowa loka-
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lizacja pozwalająca na ujęcie rezerwy w studium zagospodarowania przestrzen-
nego gminy nie została dotychczas określona. 

 

Wytyczne do kształtowania zabudowy w pobliżu linii kolejowych 
 

Prócz normatywnych warunków w zakresie dopuszczalnych poziomów zanie-
czyszczeń i hałasu, przy planowaniu zabudowy w pobliżu terenów kolejowych należy 
uwzględnić następujące zalecenia: 

 W pasie uciążliwości dróg i linii kolejowych nie należy lokalizować obiektów 
wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza – bud. mieszkalne, szkoły, szpitale, 
itp. 

 Na podstawie I części opracowania - studium uwarunkowań - ustalono, że ak-
tualny udział zanieczyszczeń powietrza powstałych wskutek eksploatacji linii 
kolejowej jest niewielki w ogólnym tle zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia po-
wietrza stanowią głównie pyły unoszone wskutek turbulencji powietrza po-
wstałej w wyniku ruchu pociągów. Powstałe zanieczyszczenia oddziaływają 
przede wszystkim na tereny przyległe do pasa linii kolejowych. 

 O ile nie istnieje możliwość zastosowania przy projektowaniu linii kolejowych 
rozwiązań ograniczających stopień zanieczyszczenia i zagrożenia hałasem te-
renów sąsiednich lub ich skuteczność jest niewystarczająca, należy stosować 
osłony z zieleni izolacyjnej (przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem) 
lub ekrany (przed hałasem). 

 
15. KIERUNKI ROZBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH I DRÓG ROWEROWYCH 
 

W rozdziałach dotyczących dróg i infrastruktury technicznej została przedsta-
wiona propozycja powiązania ciągów pieszych i tras rowerowych z wyznaczonymi w 
studium pasami do prowadzenia infrastruktury technicznej. Pasy te projektowano w 
miarę możliwości w oderwaniu od głównych ciągów komunikacyjnych. W przypadku 
ich lokalizacji wzdłuż dróg, pasy infrastruktury technicznej winny być lokalizowane 
poza pasami drogowymi. Lokalizację pasów zaznaczono m. in. na mapie infrastruktu-
ry komunikacyjnej w części graficznej opracowania. 
 
Ścieżki rowerowe zlokalizowane w pasach infrastruktury mogą mieć nawierzchnię 
utwardzoną w postaci kostek polbruku, asfaltową itp., z uwzględnieniem podstawo-
wego wymogu, jakim jest rozbieralność nawierzchni. W studium proponuje się two-
rzenie pasów o szerokości min. 2.5 m zapewniających możliwość lokalizacji ścieżki 
dwukierunkowej łącznie ze ścieżką dla pieszych. 
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16. ZASADY LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 
 
16.1 Ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji sieci 

 
 Wytyczne do planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z warun-
ków technicznych budowy i eksploatacji sieci: 

a) przy planowaniu zmian funkcji terenów, projektowaniu ciągów komunikacyj-
nych, linii rozgraniczających, linii zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie istnie-
jących sieci należy przestrzegać wymaganych odległości od obiektów budow-
lanych na podstawie obowiązujących przepisów, 

b) w obrębie projektowanych pasów drogowych, w ciągu chodników lub w pasach 
zieleni w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego nale-
ży zarezerwować teren pod lokalizację przewidywanego uzbrojenia terenu z 
uwzględnieniem wymaganych odległości, stref kontrolowanych i rozrządu, 

c) przy scalaniu i podziale nieruchomości, oraz wyznaczaniu warunków zagospo-
darowania terenu należy przewidzieć możliwość dostępu do istniejącej infra-
struktury. 

 
16.2 Zasady lokalizacji pasów infrastruktury technicznej 

 
Podstawowymi wymogami stawianymi przez ustawę o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym przy lokalizacji nowych inwestycji są: 

 kontynuacja funkcji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy, 

 dostęp do drogi publicznej, 

 dostęp do uzbrojenia terenu. 
Warunki lokalizacji dróg zostały zagwarantowane zapisami ustawy o drogach pu-
blicznych i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym 
wyznaczono odpowiednie pasy drogowe. Trudności w lokalizacji infrastruktury tech-
nicznej wymagają podobnych rozwiązań przez wprowadzenie ustaleń planistycznych 
określających pasy terenu do jej lokalizacji. W związku z powyższym w studium wy-
znacza się przebieg tzw. kanałów lub pasów terenu do prowadzenia uzbrojenia tech-
nicznego, zwane „pasami infrastruktury”. 

 
Proponowane rozwiązanie ma na celu: 

 zapewnienie priorytetów dostępu do infrastruktury na terenach wyznaczonych 
pod zabudowę, 

 wyznaczenie głównych tras prowadzenia infrastruktury technicznej, a w szczegól-
ności sieci magistralnych, 

 ułatwienie budowy infrastruktury przez zagwarantowanie możliwości jej lokalizacji 
w wyznaczonych pasach terenu odpowiednimi zapisami planistycznymi, 

 koncentrację i uporządkowanie infrastruktury w wyznaczonych pasach, 

 skłonienie inwestorów do budowy: 
- skoncentrowanej w terenach uzbrojonych lub przewidywanych do uzbroje-

nia, 
- liniowej wzdłuż wyznaczonych pasów. 

 ograniczenie obowiązków gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadze-
nia ścieków do terenów przewidywanych do zabudowy intensywnej i terenów zlo-
kalizowanych wzdłuż ciągów infrastruktury. 

W części graficznej niniejszego studium zagospodarowania przestrzennego gminy 
wskazano lokalizację pasów infrastruktury w zakresie niezbędnym do realizacji za-
dań własnych gminy dotyczących doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. 
Pasy te winny być uwzględnione przy opracowywaniu nowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego terenów gminy.  
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Omawiane pasy technologiczne mogą być lokalizowane równolegle do pasa 
drogowego na gruntach nie będących we władaniu zarządcy dróg lub tworzyć inny 
układ oderwany od systemu dróg na terenie gminy. Pasy infrastruktury wyznaczono 
głównie pomiędzy miejscowościami. Nie zachodzi natomiast konieczność wprowa-
dzania opisanego rozwiązania na terenach już zabudowanych i przeznaczonych do 
zabudowy, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w liniach rozgraniczają-
cych dróg na terenie zabudowy mogą być lokalizowane również urządzenia infra-
struktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi. 
 
16.3 Wytyczne do projektowania pasów infrastruktury  

w planach zagospodarowania przestrzennego gminy 
 

Przewidziano, że w granicach pasów będzie lokalizowane następujące uzbro-
jenie podziemne: 

 kanalizacja sanitarna – kanał grawitacyjny i tłoczny, 

 wodociąg, 

 gazociąg średniego ciśnienia, 

 kabel energetyczny SN i NN, 

 gminna kanalizacja telekomunikacyjna wykorzystywana jako instalacja dzierża-
wiona przez operatorów sieci telefonicznych, telewizyjnych i innych sieci sygna-
łowych. 

 
Przewidziano konieczność wydzielania w planach zagospodarowania przestrzenne-
go wzdłuż dróg pasa do prowadzenia infrastruktury – o szer. określonej na rysun-
kach „Przekroje poprzeczne”. Ustalenia planu winny uwzględniać  lokalizację drogi: 

 w terenach zabudowanych i przewidywanych w niniejszym studium pod zabudo-
wę drogi należy projektować zgodnie z parametrami przewidywanymi dla ulic 
miejskich z uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym.  
Ustalenie powyższe dotyczy dróg z zaznaczonym na mapie „Infrastruktura komu-
nikacyjna” na żółto symbolem projektowanych pasów infrastruktury, prowadzo-
nych na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę.  
Ustalenia planistyczne dotyczące szerokości pasa drogowego i przekroju po-
przecznego dotyczące w/w dróg winny uwzględniać możliwość przekształcenia 
dróg na ulice miejskie i konieczność prowadzenia infrastruktury w pasie drogo-
wym. 
 

 na terenach nie zabudowanych i nie przeznaczonych pod zabudowę ustala się, 
że grunty na terenie pasa przeznaczonego do prowadzenia infrastruktury mogą 
być użytkowane w dotychczasowy sposób z ograniczeniami dotyczącymi prowa-
dzenia: 

 produkcji rolnej - z zakazem sadzenia drzew i krzewów, 
 zabudowy trwałych budynków i budowli ograniczających możliwość budo-

wy i konserwacji infrastruktury, 
 lokalizowania na pasach lub w bezpośrednim sąsiedztwie budowli, które 

mogłyby ograniczać dostępność do pasa lub utrudniać prowadzenie w nim 
prac budowlanych. 

 



 139 

 
 

Rys. H Skala 1:100 
Przekroje poprzeczne. Przekrój pasów do prowadzenia infra-
struktury technicznej w wariantach zależnych od lokalizowanego 
uzbrojenia 
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Rys. I Skala 1:100 
Przekroje poprzeczne. Przykładowa lokalizacja pasów do pro-
wadzenia infrastruktury. 
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17. ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 
17.1 Zasady postępowania w zakresie zaopatrzenia w wodę 

 
Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy i 

jednym z celów realizowanych poprzez ustalenia studium dotyczące kierunków roz-
woju sieci wodociągowych. 

System sieci wodociągowych nie stwarza dużych ograniczeń pod względem 
kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie większość mieszkańców gminy ma 
możliwość przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej. Jednak wyznaczenie 
nowych większych terenów pod budownictwo mieszkaniowe lub przemysłowe wy-
maga przeliczenia układu sieci w celu dostosowania parametrów technicznych prze-
wodów i pompowni do przewidywanego zapotrzebowania wody.  

W niniejszym studium m. in. przyjęto zasadę optymalizacji proponowanych 
rozwiązań pod względem ekonomicznym. Jednym z warunków optymalizacji jest 
prowadzenie sieci wodociągowych w pasach infrastruktury. 
 
Ustala się zastosowanie następujących rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) z gminnej sieci wodociągowej gm. Choroszcz zasilani będą odbiorcy: 

 obecnie podłączeni do sieci wodociągowej, 

 wszyscy odbiorcy zlokalizowani na obszarach rozwojowych, oznaczonych 
jako MCh, PR, AG, 

 odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie istniejących sieci, 

 odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie wyznaczonych pasów infrastruktury; 
 

b) z sieci wodociągowej miasta Białegostoku zasilani będą odbiorcy – w za-
kresie określonym w porozumieniu z gminą Choroszcz; 

 
c) pozostali odbiorcy - będą korzystali z gminnej sieci wodociągowej w zakresie 

określonym przez gminę  z własnych lub lokalnych ujęć wody na zasadach 
ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i w przepisach 
ogólnych. 

 
17.2 Ujęcia wody 

 
Wody podziemne mimo znacznej miąższości utworów słabo przepuszczalnych 

i izolujących wgłębne warstwy wodonośne wymagają stosowania ochrony biernej 
w postaci ograniczenia źródeł zanieczyszczeń jak i czynnej w postaci stosowania 
stref ochronnych i budowy infrastruktury technicznej służącej ograniczeniu odprowa-
dzania zanieczyszczeń do ziemi i cieków wodnych. 
 
Podstawowym wymogiem planistycznym związanym z eksploatacją ujęć wody jest 
utrzymanie stref ochronnych. Wydajności i lokalizacja ujęć nie stanowią istotnych 
ograniczeń w rozwoju przestrzennym gminy. Parametry rozbudowywanych stacji wo-
dociągowych należy dostosować do prognozowanego tempa przyrostu ludności i 
lokalizacji terenów przewidzianych pod zabudowę. 
 
Uwzględnienia w planach zagospodarowania i strategii rozwoju gminy wymagają po-
zostałe działania zmierzające do ochrony wód podziemnych, a w szczególności: 
 

 ochrona głównego zbiornika wód podziemnych przez ustanowienie ob-
szarów ochronnych i określenie nakazów i ograniczeń w zakresie użyt-
kowania gruntów i odprowadzania zanieczyszczeń do wód i do ziemi, 
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 ustalenie priorytetów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na tym 
obszarze. 

 
Proponowane działania: 

 
a ) ustalenie granicy strefy zagrożenia, warunków ochrony i ustanowienie ob-

szarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 218 
„Pradolina rzeki Supraśl”, z określeniem nakazów i ograniczeń w zakresie 
użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony tych wód przed 
degradacją, 

b ) wprowadzenie ustaleń w planach zagospodarowania gminy prowadzących 
do likwidacji nieczynnych i nie przewidzianych do eksploatacji otworów stu-
dziennych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie zanieczyszczenia wód 
podziemnych, 

c ) wprowadzanie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogu obli-
gującego, przy realizacji nowych inwestycji, do opracowania planów zago-
spodarowania terenu uwzględniających ochronę ujęć wody, 

d ) podkreślanie w dokumentacji planistycznej konieczności utrzymania stref 
ochronnych ujęć wody, przestrzegania zakazów i nakazów zawartych 
w decyzjach administracyjnych wyznaczających strefy ochrony pośredniej 
i bezpośredniej komunalnych ujęć wód, 

e ) wprowadzenie obowiązku wyprzedzającej budowy gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej przed realizacją inwestycji mogących powodować powstanie no-
wych źródeł zanieczyszczeń we wsiach znajdujących się w strefach ochrony 
GZWP, leżących na terenie gm. Choroszcz na północ od drogi Warszawa – 
Białystok: 

 Żółtki, 

 Dzikie, 

 Kol. Dzikie, 

 oraz w mniejszym zakresie we wsiach leżących na granicy zbiornika: 

 Nowosiółki – osiedle, 

 Kolonia Porosły. 
f ) budowa ujęcia wody w rejonie wskazanym przez Zakład Energetyki Cieplnej 

Wodociągów i Kanalizacji. 
 
17.3 Kierunki rozbudowy sieci wodociągowych w zakresie przyjętym ustale-

niami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
 

Siecią wodociągową objęta jest większość terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Niezbędna 
jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenach: 

 przewidywanych do intensywnego wykorzystania pod zabudowę przemy-
słową i usługową wzdłuż drogi Nr 8 w rejonie wsi Łyski i Porosły oraz Kol. 
Porosły, Kol. Łyski, 

 przewidywanych pod zabudowę w uchwalonym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz, a w szczególności w rejonie wsi Sien-
kiewicze, Krupniki i Oliszki,  

 uzupełnienie sieci wodociągowej w grupach gospodarstw o zabudowie ko-
lonijnej. 
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17.4 Kierunki rozbudowy sieci wodociągowych w zakresie zabudowy przewi-
dywanej w niniejszym studium zagospodarowania przestrzennego gminy 

 
W zakresie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej wynikających z 

ustaleń studium zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz należy zwrócić 
uwagę na: 

 konieczność rozbudowy sieci wodociągowej na terenach przewidywanych 
pod zabudowę przemysłową i usługową wyznaczonych w niniejszym stu-
dium zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w rejonie mia-
sta Choroszcz, wsi Żółtki, Kol. Żółtki, Łyski, Kol. Łyski, Prosły, Kol. Porosły, 

 zapewnienie warunków niezbędnych do podniesienia niezawodności do-
staw wody przez rozbudowę sieci o złącza techniczne zamykające pier-
ścienie sieci wodociągowej i dążenie do pracy układu w systemie pierście-
niowym, a nie jak dotychczas rozgałęźnym, 

 poprawę jakości wody przez modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody. 
 
17.5 Wytyczne w zakresie sytuacji awaryjnych 
 

a ) bez względu na rodzaj zabudowy w opracowywanych planach zagospoda-
rowania przestrzennego należy zarezerwować tereny pod budowę awaryj-
nych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7,5 l na osobę i na 
dobę); odległość studni od budynków nie powinna być większa niż 800m; 

b ) istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do 
sprawnego uruchomienia w sytuacjach kryzysowych; 

c ) w opracowywanych planach należy uwzględnić zapewnienie zaopatrzenia w 
wodę na cele przeciwpożarowe (w zakresie określonym obowiązującymi 
przepisami). 

 
18. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 
18.1 Zasady postępowania w zakresie odprowadzenia ścieków 
 

Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych zbiorowego odprowa-
dzenia 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 sanitar-
nej wynikają z wymogów ochrony środowiska. Zbiorowym systemem kanalizacji sani-
tarnej należy objąć: 

 tereny zabudowane i przewidywane do zabudowy leżące w granicach 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 218 (szczególnie rejon wsi 
Dzikie i Kol. Dzikie) – z wymogiem odprowadzenia ścieków poza teren 
zbiornika, 

 tereny o większej intensywności zabudowy - w których spełnienie ustawo-
wych warunków dopuszczających odprowadzenia ścieków oczyszczonych 
do ziemi jest ograniczone sposobem zagospodarowania terenu lub lokali-
zacją działki. 

Ustala się nast. zasady korzystania mieszkańców z gminnego systemu odprowadza-
nia ścieków:  
 

a ) z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej gm. Choroszcz będą korzystali od-
biorcy usług: 

 obecnie podłączeni do sieci kanalizacyjnej, 
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 wszyscy odbiorcy zlokalizowani na obszarach rozwojowych, oznaczo-
nych jako MCh, PR, AG, 

 odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie istniejących sieci, 

 odbiorcy zlokalizowani w sąsiedztwie wyznaczonych pasów infrastruk-
tury i przewidywani w przyjętym do realizacji wariancie koncepcji rozbu-
dowy kanalizacji gminy.; 

 
b ) z sieci kanalizacji sanitarnej miasta Białegostoku będą korzystali miesz-

kańcy gm. Choroszcz – w zakresie określonym w porozumieniu przedsię-
biorstwa pomiędzy m. Białystok, Wodociągami Białostockimi i gminą Cho-
roszcz, 

 
c ) na pozostałych terenach mieszkańcy będą korzystali z gminnej sieci kana-

lizacji 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. 

 
Ze względu na konieczność ograniczenia kosztów inwestycji należy dążyć do 

objęcia systemem kanalizacji sanitarnej terenów zwartej zabudowy wiejskiej i tere-
nów chronionych zbiornika wód podziemnych. Nowe tereny pod zabudowę należy 
w pierwszym rzędzie wyznaczać wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów infra-
struktury na pozostałych terenach przewidując zabudowę rozproszoną i kolonijną na 
dużych działkach z uwzględnieniem indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków. Proponowany podział terenów winien prowadzić do ogra-
niczenia zadań własnych gminy w zakresie systemów wod-kan do wyznaczonych 
terenów o większej intensywności zabudowy. 
 
18.2 Kierunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Gmina Choroszcz posiada opracowaną przez E. Wróblewskiego, J. Stefaniak 

w 1999 r. „Koncepcję kanalizacji sanitarnej gminy” oraz opracowany przez 
J.Stefaniak i A.Popko w 2003 r. „Aneks do koncepcji kanalizacji sanitarnej gminy 
Choroszcz – z uwzględnieniem możliwości zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej 
m. Białystok”. 
W koncepcji opracowanej w 1999 r. przewidziano trzy warianty odprowadzenia ście-
ków z terenu gminy: 
Wariant I – System kanalizacji sanitarnej będzie korzystał z trzech oczyszczalni –  

 istniejącej w Choroszczy - do której odprowadzane będą ścieki ze wsi 
Żółtki, Łyski, Krupniki, Barszczewo, Sienkiewicze, Porosły, Kol. Poro-
sły, Jeroniki, 

 projektowanej w Złotorii - do której odprowadzane będą ścieki ze wsi 
Babino i Złotoria Cegielnia, 

 w Białymstoku – do której odprowadzane będą poprzez system kana-
lizacji miasta Białegostoku ścieki z rejonu Klepacz. 

W pozostałych wsiach ścieki będą oczyszczane w przydomowych 
oczyszczalniach ścieków ( w tym - wsie Dzikie i Kol. Dzikie leżące w gra-
nicach GZWP 218 w Pradolinie Supraśli, wsie Kruszywo, Pańki, Konowa-
ły, Śliwno, Izbiszcze, Kosciuki, Zaczerlany leżące w granicach otuliny Na-
rwiańskiego Parku Narodowego). 

Wariant II – Wszystkie wsie będą posiadały systemy kanalizacji połączone we 
wspólne systemy wykorzystujące oczyszczalnie ścieków w m. Choroszcz 
i Białymstoku, z wyjątkiem wsi Śliwno. 
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Wariant III – Większe jednostki osadnicze jak w wariancie I będą odprowadzały ście-
ki do istniejących oczyszczalni, natomiast mniejsze jednostki będą miały 
grupowe systemy kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do wspólnej 
oczyszczalni lub będą posiadały własne oczyszczalnie ( w tym - wsie 
Dzikie i Kol. Dzikie leżące w granicach GZWP 218 w Pradolinie Supraśli, 
wsie Kruszywo, Pańki, Konowały, Śliwno, Izbiszcze, Kosciuki, Zaczerlany 
leżące w granicach otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego ). 

Wariant IV – Wsie położone w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku – Porosły, 
Krupniki, Kol. Porosły, Kol. Krupniki, Kol. Łyski, Klepacze, Oliszki, Łyski, 
Sienkiewicze, Jeroniki będą odprowadzały ścieki do oczyszczalni miej-
skiej w Białymstoku poprzez połączenie systemów kanalizacji sanitarnej 
na tym terenie z systemem m. Białegostoku. 

Schematy omawianych wariantów załączono na mapie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w zakresie odprowadzenia ścieków. 
 
Art. 39 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115, poz. 1229 z później-
szymi zm.) wprowadza ograniczenia, które uniemożliwiają realizację wariantu I i III 
przedstawionej koncepcji: 

 zabrania się wprowadzania ścieków bezpośrednio do poziomów wodono-
śnych wód podziemnych, 

 zabrania się wprowadzenia ścieków do ziemi, jeżeli stopień oczyszczenia 
ścieków lub miąższości warstw gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych 
nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem. 

 
Ze względu na wymagania ochrony środowiska najlepsze rozwiązania zostały zapro-
ponowane w wariancie II i IV. 
 
Analiza istniejących uwarunkowań w zakresie organizacji systemu odprowadzenia 
ścieków wskazuje na konieczność opracowania nowej koncepcji kanalizacji sanitar-
nej gminy Choroszcz, która uwzględni rozszerzone uwarunkowania. 
 
Realizacja obowiązków gminy w zakresie odprowadzenia ścieków uwzględniająca 
powyższe uwarunkowania jest możliwa przez: 
 WARIANT A - rozbudowę systemu gminnej kanalizacji z oczyszczalnią w Cho-

roszczy w zakresie jak w wariancie II, połączoną z rozbudową i modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Choroszczy, 

 WARIANT B - podział zlewni i odprowadzanie ścieków za pomocą kilku omówio-
nych  systemów z uwzględnieniem: 
- modernizacji oczyszczalni ścieków w Choroszczy i rozbudowy gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej na obszary położone w centralnej i zachodniej części 
gminy,  

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej m. Białegostoku na obszarze podmiej-
skim Białegostoku (PB) i obszarze aktywności gospodarczej i przedsiębior-
czości (AG) z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej Białegosto-
ku, 

- wydzielenie terenów zlewni projektowanej oczyszczalni ścieków we wsi Złoto-
ria i budowę systemu kanalizacji i oczyszczalni w tym rejonie 
z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Narwi poza obszarem 
NPN i GZWP. 
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19. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 
 
19.1 Zasady postępowania w zakresie odprowadzania wód opadowych 

 
Gospodarka wodami opadowymi w zakresie prowadzonym przez gminę ma na 

celu: 
 

a ) ochronę wód opadowych przed zanieczyszczeniem i gromadzenie wód, 
b ) ochronę rzek, gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami odpro-

wadzanymi z wodami opadowymi. 
 
Celom tym służą: 

a ) proponowana w niniejszym studium retencja wód, 
b ) separacja wód opadowych ze względu na stopień zanieczyszczenia, 
c ) systemy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów 

zanieczyszczonych lub wymagających ochrony, 
d ) systemy i urządzenia oczyszczające wody opadowe przed odprowadzeniem 

do rzek i cieków. 
 
Stosowane rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych podyktowane 
są: 

a ) sposobem zagospodarowania terenu – np. wielkością powierzchni nie prze-
puszczalnych, 

b ) sposobem użytkowania terenu wpływającym na stopień zanieczyszczania 
wód opadowych, szczególnie w odniesieniu do terenów usługowych 
i przemysłowych, 

c ) możliwościami odprowadzenia wód deszczowych. 
 

 
19.2 Kierunki rozbudowy systemów gospodarki wodami opadowymi 

 
Na przeważającej części gminy odprowadzenie wód deszczowych z terenów 

zielonych i rolnych, terenów budownictwa jednorodzinnego oraz ciągów pieszych i 
innych terenów o małym stopniu zanieczyszczenia, nie utwardzonych, lub pokrytych 
nawierzchnią ażurową, przewiduje się przez przesiąkanie powierzchniowe do gruntu 
z zastosowaniem ułatwiających to rozwiązań technicznych np. powierzchni 
przepuszczalnych.  
Właściciel lub użytkownik terenu winien zachować powierzchnie przepuszczalne w 
stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód deszczowych na użytkowa-
nym terenie, oraz przez odpowiednie kształtowanie terenu i zastosowane rozwiązań 
technicznych – nie dopuszczenie do spływu wód na grunty sąsiednie.  
 
Na terenach gdzie nie następuje zanieczyszczenie wód opadowych zaleca się: 
- ograniczenie uszczelnienia powierzchni działki, 
- stosowanie małych zbiorników retencyjnych, 
- stosowanie wód deszczowych w celach gospodarczych, 
- stosowanie rozwiązań ułatwiających lokalną infiltrację – niecek terenowych, ro-

wów i studni chłonnych. 
Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych systemów odprowadzenia wód opadowych do cieków wodnych po 
spełnieniu warunków dotyczących zachowania wymaganego stopnia oczyszczania. 
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Konieczność budowy sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się na te-
renach przeznaczonych pod zabudowę, dotyczy to głównie: 

 

 obszaru aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości (AG), szczególnie 
terenów zabudowy przemysłowej i usługowej położonych wzdłuż drogi Warszawa 
– Białystok w rejonie GZWP – wody opadowe z tych terenów należy odprowadzić 
za pomocą kanalizacji deszczowej poza obszar GZWP; przewiduje się odprowa-
dzenie wód, po oczyszczeniu, do rzeki Horodnianki; 

 

 obszaru podmiejskiego Białegostoku (PB) - zanieczyszczone wody opadowe 
po odpowiednim oczyszczeniu winny być odprowadzane za pomocą kanałów 
deszczowych do rowów i cieków wodnych; 

 

 obszaru miasta Choroszcz (MCh) – wody opadowe z terenów zanieczyszczo-
nych należy za pomocą kanalizacji deszczowej odprowadzić do rzeki Horodnian-
ki; 

 

 pasów drogowych, a szczególnie dróg krajowych i wojewódzkich położonych w 
strefie GZWP – wody opadowe po oczyszczeniu należy odprowadzić do rzeki Ho-
rodnianki. 

 
Na terenach gdzie ułożenie kanalizacji deszczowej nie będzie możliwe ze względu 
na małe zagłębienie odbiorników, przewiduje się odprowadzenie zanieczyszczonych 
wód opadowych w rowach zebezpieczonych powierzchniami nieprzepuszczalnymi 
przed przesiąkaniem zanieczyszczeń do gruntu.  
 
19.3 Wytyczne w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami odprowadzanymi 

z wodami opadowymi 
 

Ochrona przed zanieczyszczeniami rzeki Horodnianki wymaga: 

 oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z miasta Białegostoku, 

 oczyszczania wód opadowych na kanałach odprowadzających wody desz-
czowe z zanieczyszczonych terenów gminy Choroszcz. 

 
Ochrona przed zanieczyszczeniem wodami opadowymi Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych wymaga: 

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

 budowy systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej zanieczyszczone 
wody opadowe (w zakresie omówionym w punkcie 18.2) do rzek i cieków poza 
granicami GZWP. 
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20. GOSPODARKA ENERGETYCZNA W GMINIE 
 
20.1 Zasady postępowania w zakresie zaopatrzenie w energię 

 
Celem nadrzędnym gospodarki energetycznej w gminie jest stworzenie możli-

wości zaopatrzenia odbiorców w energię. Do zadań gminy należy planowanie i orga-
nizacja zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.  
 
20.2 Kierunki rozbudowy systemu ciepłowniczego 

 
Przyjmuje się, że z energii cieplnej z centralnych źródeł ciepła lub lokalnych 

kotłowni będą korzystali odbiorcy ciepła w budownictwie wielorodzinnym, usługowym 
i przemysłowym na terenach o dużej intensywności zabudowy w mieście Choroszcz. 
Obszar objęty centralnym systemem zaopatrzenia w ciepło zaznaczono na mapie 
uwarunkowań i kierunków w zakresie ciepłownictwa i gazownictwa, uwzględniono w 
nim: 

 budownictwo wielorodzinne ogrzewane za pomocą sieci cieplnej z ciepłowni miej-
skiej, 

 budynki szpitala psychiatrycznego zasilane z kotłowni szpitala. 
W niniejszym studium zakłada się powiększenie terenów pod zabudowę mieszka-
niową przewidywanych do centralnego zaopatrzenia w ciepło w stosunku do założeń 
przyjętych w dotychczas wykonanych koncepcjach ciepłowniczych.  

 
Kierunki rozwoju ciepłownictwa i bilanse zapotrzebowania na ciepło odbiorców 

istniejących i przewidywanych gminy Choroszcz zostały określone w następujących 
opracowaniach: 

a) projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło miasta Choroszcz – opra-
cowanego w 1999 r. przez PPHU ”JUWA” s.c., 

b) projekcie planu zaopatrzenia w ciepło miasta Choroszcz – opracowanego w 
1999 r.. przez PPHU ”JUWA” s.c, 

c) koncepcji gazyfikacji gminy Choroszcz – etap I – gazyfikacja miejscowości 
podbiałostockich Klepacze, Turczyn, Krupniki, Porosły, Łyski – oprac. przez 
BIO Projekt Marek Fiedoruk w grudniu 2001 r., 

d) koncepcji gazyfikacji gminy Choroszcz – etap II – gazyfikacja m. Choroszcz i 
wschodniej części gminy – oprac. przez BIO Projekt Marek Fiedoruk  
- wrzesień 2002 r. 

 
W opracowanych przez PPH „JUWA” s.c. projekcie i planie zaopatrzenia w ciepło 
miasta Choroszcz przewidziano trzy warianty modernizacji ciepłowni miejskiej: 

 WARIANT I – przewidujący budowę nowej ciepłowni miejskiej przy drodze 
do Jeronik - projektowana ciepłownia zasilałaby budynki obecnie podłą-
czone do ciepłowni miejskiej, ciepłowni szpitala psychiatrycznego, kotłowni 
przychodni rejonowej i komisariatu policji oraz zasilałaby przyszłe budow-
nictwo mieszkaniowe i obiekty usługowe, 

 WARIANT II – zakłada modernizację ciepłowni miejskiej ze zmianą paliwa 
na powodujące mniejsze zanieczyszczenie atmosfery – olej opałowy lub 
gaz, 

 WARIANT III – przewiduje modernizację istniejących dużych kotłowni – 
szpitala psychiatrycznego i ciepłowni miejskiej z przestawieniem na spala-
nie gazu lub oleju opałowego. 

 
Dotychczas nie zostały przez gminę ustalone kierunki i zakres rozwoju centralnego 
systemu ciepłowniczego. Z analizy dotychczasowych opracowań wynikają następu-
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jące zalecenia do opracowań kształtujących politykę energetyczną miasta, np. zało-
żeń i planu zaopatrzenia w ciepło: 

 ze względów ekonomicznych należy dążyć do funkcjonowania jednej ko-
tłowni miejskiej zaopatrującej w energię cieplną budynki wielorodzinne i 
usługowe w centrum miasta i szpital psychiatryczny, 

 ze względu na wymogi ochrony środowiska, utrzymanie dotychczasowej 
lokalizacji kotłowni miejskiej uwarunkowane jest koniecznością wprowa-
dzenia ograniczeń związanych z oddziaływaniem na sąsiadującą zabudo-
wę, w związku z powyższym proponuje się: 

 opracowanie raportu oddziaływania kotłowni na środowisko z 
uwzględnieniem konieczności ustalenia dopuszczalnej mocy ko-
tłowni możliwej do zrealizowania na dotychczasowym terenie speł-
niającej normy i ograniczenia wynikające z oddziaływania na są-
siednią zabudowę, 

 sporządzenie bilansu przewidywanego zapotrzebowania ciepła 
przez potencjalnych odbiorców i w przypadku przewidywanego wy-
stąpienia potrzeb energetycznych większych niż ustalona w raporcie 
dopuszczalna moc kotłowni - ustalenie zasad lokalizacji nowej cie-
płowni miejskiej, 

 modernizację ciepłowni z uwzględnieniem ograniczeń rozbudowy ze 
względu na wielkość mocy dopuszczalnej i konieczność zmniejsze-
nia istniejącego oddziaływania na sąsiednią zabudowę, przez za-
stosowanie kotłów opalanych gazem ziemnym, lub paliwami powo-
dującymi małą emisję zanieczyszczeń. 

 
20.3 Kierunki budowy sieci gazowej, zakres gazyfikacji gminy 

 
Kierunki gazyfikacji gminy zostały szczegółowo przedstawione w opracowa-

nych przez współautora niniejszego studium, dokumentacjach wykonanych w firmie 
BIO Projekt Marek Fiedoruk, są to: 

a ) Koncepcja przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Cho-
roszcz z analizą ekonomiczną – warianty I – III – oprac. w 2000 r., 

b ) Koncepcja przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Cho-
roszcz z analizą ekonomiczną – warianty IV – oprac. w grudniu 2000 r., 

c ) Koncepcja gazyfikacji gminy Choroszcz – etap I – gazyfikacja miejscowości 
podbiałostockich Klepacze, Turczyn, Krupniki, Porosły, Łyski– oprac. w 
grudniu 2001r., 

d ) Koncepcja gazyfikacji gminy Choroszcz – etap II – gazyfikacja m. Choroszcz 
i wschodniej części gminy – oprac. wrzesień 2002 r. 

 
Ilość przewidywanych odbiorców określono na podstawie prognozy demograficznej 
i pogrupowano w obszary zasilania: 

 OBSZAR I – obejmuje m. Choroszcz z ciepłownią miejską ZECWiK, kotłownię 
Szpitala Psychiatrycznego, kotłownię Domu Pomocy Społecznej i pozostałych ko-
tłownie na terenie miasta.  Łącznie przewidziano dostarczenia gazu do 6 700 
mieszkańców w 2 100 gospodarstwach domowych oraz ciepłowni i 15 kotłowni 
lokalnych o łącznej mocy 17.4 kW; 

 OBSZAR II – obejmuje tereny graniczące z Białymstokiem – wsie Klepacze, Tur-
czyn, Krupniki, Porosły, Sienkiewicze. Przewidziano dostarczenie gazu do 2 200 
mieszkańców – ok. 630 odbiorców, głównie gospodarstw domowych i 12 kotłowni 
o łącznej mocy ok. 1 MW; 
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 OBSZAR III – obejmuje pozostałe tereny gminy Choroszcz. Przewiduje się do-
starczenie gazu do ok. 3 200 mieszkańców tzn. ok. 790 odbiorców i 10 kotłowni o 
łącznej mocy 1.2 MW; 

 OBSZAR IV – uwzględnia rezerwę przepustowości gazociągów w celu zapew-
nienia możliwości dostarczenia 6 000 m3/h gazu do sieci gazowej miasta Białe-
gostoku. 

 
W wymienionych koncepcjach gazyfikacji omówiono możliwości dostarczenia gazu 
do odbiorców na terenie gminy Choroszcz: 

 w I etapie - odbiorców położonych w rejonie wsi Klepacze, Turczyn, Krupniki, Po-
rosły, Łyski - OBSZAR II - zbliżony do wyznaczonego w studium obszaru pod-
miejskiego Białegostoku (PB) – z uwzględnieniem zasilania z sieci gazowej na te-
renie m. Białegostoku, bez konieczności budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, 

 w II etapie - odbiorców na terenie gminy Choroszcz położonych w OBSZARZE I, 
II, III, IV – w zakresie zbliżonym do wyznaczonych w studium obszarów PB, MCh, 
AG i części obszaru  rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa (RP) – 
z uwzględnieniem konieczności budowy gazociągu wysokiego ciśnienia do zasi-
lania odbiorców na terenie gminy. 

 
Efektem realizacji omawianego przedsięwzięcia będzie możliwość dostarczenia gazu 
ziemnego do 80% potencjalnych odbiorców na terenie objętym koncepcją gazyfikacji.  
Realizacja zamierzeń określonych w koncepcji umożliwi dostarczenie gazu do ok. 12 
000 mieszkańców w okresie do 2020 r. z perspektywiczną możliwością zasilenia ok. 
41 000 mieszkańców przy pełnym zainwestowaniu na terenach objętych koncepcją 
gazyfikacji.  
 
Przewidywany zakres gazyfikacji gminy wynikający z uwarunkowań ekonomicznych 
opłacalności przedsięwzięcia i wybrany wariant lokalizacji sieci gazowych średniego 
i wysokiego ciśnienia przedstawiono na mapach w części graficznej studium. 

 Wprowadzony w niniejszym studium układ wyznaczonych pasów predyspo-
nowanych do prowadzenia infrastruktury winien powodować koncentrację wzdłuż 
nich zabudowy. W konsekwencji może to skutkować również zwiększeniem ilości 
potencjalnych odbiorców na km sieci gazowej i opłacalnością doprowadzenia gazu 
również do zachodniej części gminy – w rejon otuliny NPN. Zatem również w tej czę-
ści gminy należy przewidzieć w rozrządzie uzbrojenia możliwość lokalizacji w wyzna-
czonych pasach drogowych sieci gazowej. 

 

 Tereny wyznaczone w studium do zabudowy, oraz przewidywana budowy ba-
zy przeładunkowej poczty i rozbudowa ciepłowni miejskiej rozszerzają zakres poten-
cjalnych odbiorców gazu w stosunku do ustaleń planu. Wielkość tych zmian nie ma 
wpływu na podstawowy schemat projektowanego układu sieci, ale wymaga zmiany 
średnic na przewidywanym kierunku zasilania – od istniejącej sieci gazowej w rej. wsi 
Dzikie do miasta Choroszcz i uaktualnienia  rozwiązań na terenach położonych 
wzdłuż drogi Warszawa – Białystok i w rejonie północnej części miasta Choroszcz.  
Zatem potrzeba ewentualnej aktualizacji opracowanej koncepcji gazyfikacji gminy 
wynika ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wprowadzonych w ni-
niejszym studium, a w szczególności z: 

 powiększenia obszaru terenów przeznaczonych pod zabudowę – głównie 
usługową i przemysłową, 

 uwzględnienia w przepustowości sieci gazowych konieczności doprowa-
dzenia gazu do bazy przeładunkowej poczty, 
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 uwzględnieniu możliwości gazyfikacji gminy z sieci gazowych s.c. zlokali-
zowanych w rejonie wsi Fasty i Dzikie. 

Uwzględnienie powyższych elementów niewątpliwie wpłynie na poprawę opłacalno-
ści budowy systemu sieci gazowych w gminie w stosunku do poprzednich wariantów. 
 
20.4 Kierunki budowy sieci elektroenergetycznych 

 
W zapisach kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczących 

energetyki podtrzymano przyjęte ustalenia przyjęte w obowiązującym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem: 
a ) rezerwy trenu pod projektowane linie i obiekty: 

 stację transformatorowo - rozdzielczą RPZ 110 kV/15 kV Choroszcz, 
oznaczoną na rys. planu symbolem EE-4, 

 linie WN 110 kV: 
- GPZ "Narew" - RPZ Choroszcz (wariant I) (EE-5), od istniejących linii 

WN 110 kV "Narew" - RPZ Fasty - GPZ1 Białystok do projektowanej 
stacji 110/15 kV (RPZ6 Białystok) (EE-6), 

- RPZ Choroszcz - do istn. linii WN 110 kV "Narew" - GPZ1 Białystok 
(wariant II) (EE-7), "odczep" od istniejących linii RPZ Jeżewo - GPZ1 
Białystok (EE-8), 

 stacje transformatorowe wraz z liniami zasilającymi SN 15 kV, jak pokazano 
na mapie 3 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 
Lokalizację linii SN 15 kV oraz stacji transformatorowych można zmienić pod 
warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zago-
spodarowaniem terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie 
przepisy, w szczególności dotyczące wymaganych odległości linii energe-
tycznych od budynków i terenów zabudowanych; 

b ) bezpośrednia obsługa odbiorców odbywać się będzie poprzez istniejące i pro-
jektowane sieci NN wyprowadzone ze stacji transformatorowych; 

c ) ustala się następujące warunkiem realizacji nowych i modernizacji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych służących ponadlokalnym celom publicznym i 
lokalnym potrzebom ludności: 

 Odległość sytuowania budynków mieszkalnych od linii WN 10kV - min. 14,5 
m od skrajnego przewodu linii (zalecana 40 m od osi linii); od linii SN15kV - 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami (obecnie 7 m od 
osi linii przy linii wykonywanej przewodami izolowanymi, 5 m przy linii o 
przewodach izolowanych). 

 Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna może być realizowana 
w pasach infrastruktury lub w pasach drogowych na zasadach określonych w 
ustawie o drogach publicznych. 

 Przy sytuowaniu stacji transformatorowych należy zachować odległości od 
innych obiektów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

 W zakresie przejść kablami energetycznymi przez pasy drogowe należy uzy-
skać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz określić sposób 
przejścia (przecisk, przekop). 

d ) Na obszarach zabudowanych linie energetyczne mogą być lokalizowane w li-
niach rozgraniczających ulic. 

 
21. TELEKOMUNIKACJA 
 

Rozwój systemów telekomunikacji w gminie w dalszej perspektywie uzależnio-
ny jest od dostępności do rynku wielu operatorów sieci. Wielu z nich będzie usiłowało 
rozbudowywać własne sieci  - konkurencyjne w stosunku do TP S.A.  
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Proponowane w studium, w rozdziałach dotyczących układu drogowego, tworzenie 
pasów infrastruktury winno ułatwić im prowadzenie inwestycji na terenie gminy przez 
dążenie do lokalizacji sieci kablowych w wyznaczonych pasach.  
 
Dalej posuniętym rozwiązaniem zmierzającym do porządkowania układu sieci na te-
renie gminy może być budowa gminnego systemu wielootworowej kanalizacji tele-
komunikacyjnej. Miejsca w kanałach mogą być odpłatnie dzierżawione operatorom 
sieci telekomunikacyjnych, telewizyjnych itp. 
 

22. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
 Polityka gminy wynikająca z powiatowego i gminnego programu gospodarki 
odpadami opiera się na własnym zakładzie gromadzenia i unieszkodliwiania stałych 
odpadów komunalnych. Istniejące składowisko odpadów komunalnych zostało za-
kwalifikowane do zamknięcia ze wzglądu na wypełnienie i przestarzałą technologię 
składowania. W związku z tym w zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się 
następujące kierunki: 
 
a ) budowę nowego zakładu składowania i utylizacji odpadów, lokalizację zakładu i 

pól składowych przewiduje się w duch wariantowych miejscach: 

 na gruntach leśnych obok istniejącego składowiska, 

 na gruntach wsi Jeroniki  na terenach poeksploatacyjnych. 
 

Obie lokalizacje oznaczono na mapie kierunków jako wariantowe. 
 
b ) rekultywacja w kierunku leśnym terenu istniejącego składowiska odpadów. 
 
 W przypadku zmiany polityki gminy odnośnie budowy własnego zakładu utyli-
zacji odpadów, gospodarka odpadami stałymi z terenu gminy oparta będzie zgodnie 
z przyjętym planem gospodarki odpadami województwa podlaskiego na wywożeniu 
śmieci na wysypisko w Hryniewiczach. 
 Równocześnie jako wytyczną do opracowania planów należy przyjąć koniecz-
ność likwidacji dzikich wysypisk, które powodują często degradację terenów 
o dużych walorach krajobrazowych, prowadząca do powstania nieużytków na grun-
tach, które mogłyby być wykorzystane do produkcji rolnej, leśnej, lub jako działki bu-
dowlane. 
 
23. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

ZLOKALIZOWANE NA TERENIE GMINY 
 

Inwestycje ponadlokalne celu publicznego na terenie gminy Choroszcz wyni-
kają bezpośrednio z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
podlaskiego, a pośrednio z potencjalnych zadań programów rządowych lub woje-
wódzkich wynikających z: 

a) „Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju”, 
b) „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010”, 
c) „Programu zintegrowanego rozwoju drogownictwa województwa podlaskiego 

do 2005 r., z perspektywą do 2015 r.”, 
 

Nie ma na terenie gminy Choroszcz zadań wpisanych do rejestru zadań rządowych. 
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23.1 Inwestycje wynikające z programów wojewódzkich i rządowych 
  

Są to przede wszystkim inwestycje drogowe związane z kształtowaniem kory-

tarzy transportowych ekspresowych dróg krajowych o nazwie „Via Baltica”.  

Na terenie gminy Choroszcz w ramach tych zadań przewiduje się: 

 modernizację drogi Nr 8 do klasy drogi ekspresowej – na odcinku za-

chodnia granica gminy do węzła drogowego Choroszcz, stanowiącej część 

planowanej drogi ekspresowej Warszawa – Białystok Suwałki – Budzisko – 

granica z Litwą, oznaczonej w układzie międzynarodowym Nr E 67; w ra-

mach zadania przewiduje się budowę wielopoziomowych węzłów drogo-

wych, budowę drugiej jezdni, zmianę przebiegu drogi w rejonie Żółtek;  

 budowę odcinka drogi ekspresowej S 8 od węzła Choroszcz w kierunku 

północnym jako nowy przebieg drogi – Knyszyn Suwałki – Budzisko – gra-

nica z Litwą;  

 budowę drogi Nr 19 od węzła Choroszcz w kierunku południowym do 

granicy gminy w kierunku Lublina, stanowiącej w tej części tzw. południową 

obwodnicę Białegostoku;  

 modernizację drogi krajowej od węzła Choroszcz do m. Białegostoku; 

 modernizację z budową drugiej jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku 

od drogi Nr S 8 do granic Białegostoku.  

 

Na wymienione zadania na mapie „ Kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy” zarezerwowano tereny.  

 W ramach dostosowania infrastruktury kolejowej do międzynarodowych, 

krajowych i regionalnych potrzeb przewozowych przewiduje się, że na terenie 

gm. Choroszcz prowadzone będą następujące działania w zakresie modernizacji linii 

kolejowych: 

 dostosowanie linii magistralnej E 75 Warszawa – Białystok – Sokółka – 

Suwałki – Trakiszki – granica państwa – („Rail Baltica” Warszawa – Kowno 

– Ryga – Tallin – Helsinki) do kursowania pociągów z prędkością w ruchu 

pasażerskim 160 km/h i towarowym 120 km/h przy nacisku 225 KN/oś po-

przez m. in. budowę dwupoziomowych przecięć z trasami drogowymi, 

 dostosowanie linii magistralnej E 26 (Warszawa – Białystok) – Sokółka 

– Kuźnica Białostocka – granica państwa (Grodno – Wilno – S. Peters-

burg) do parametrów jak linia E 75, 

 dostosowanie linii Białystok – Grajewo – Ełk do kursowania pociągów z 

prędkością 100 km/h. 

   
W ramach budowy magistralnych sieci infrastruktury technicznej prze-

widuje się następujące zadania : 
 budowę gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacjami redukcyjno – pomia-

rowymi I stopnia Turośń Kościelna - Choroszcz – Tykocin DN 150, 
 budowę linii elektroenergetycznych 110 kV i stacji GPZ i RPZ. 
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Wymienione zadania uwzględniono w kierunkach rozwoju infrastruktury i dla ich re-
alizacji oznaczono przewidywane trasy przebiegu na mapie „ Kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy”. 
 
 Inne inwestycje celu publicznego ponadlokalne planowane na terenie 
gminy Choroszcz na wniosek  gmin sąsiednich to :  

 założenie zespołu cmentarzy komunalnych w kompleksie leśnym Turczyn 
na potrzeby miasta Białegostoku, 

 budowa drogi na granicy z gminą Juchnowiec Kościelny i Białystok. 

 budowa kładki przez bagna ze Śliwna do Waniewa ( gm. Sokoły). 
 

Dla wymienionych inwestycji przewidziano tereny w kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz. 
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24. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO ZNACZENIU LOKALNYM 
  

Jako inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie gminy 
realizowane będą:  

 inwestycje związane z modernizacją i budową dróg układu lokalnego, 

 inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunalnej wskazane w 
kierunkach rozwoju infrastruktury w tym : 

 sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 ujęcia wód, 

 składowisko odpadów komunalnych,  

 rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

 modernizacja i rozbudowa ciepłowni miejskiej i sieci cieplnych, 

 modernizacja i rozbudowa systemu elektroenergetycznego, 

 budowa i modernizacja systemów telekomunikacyjnych; 

 budowa sieci gazowych średniego ciśnienia – m.in. gazociągu ze wsi 
Dzikie do m. Choroszcz, rozbudowa sieci gazowych na terenach przyle-
głych do m. Białegostoku, 

 lotnisko dla helikopterów, 

 kładki piesze nad Narwią w rejonie wsi Kruszywo i Śliwno. 

 inwestycje usług oświaty , zdrowia i opieki społecznej oraz sportu i rekre-
acji, 

 inwestycje z zakresu ochrony środowiska i przyrody w tym denaturalizacja 
terenów bagiennych i melioracje użytków zielonych, 

 inwestycje z zakresu ochrony dóbr kultury. 
 
25. TERENY ZAMKNIĘTE 
 

Terenami zamkniętymi na obszarze gminy są tereny PKP wzdłuż linii kolejowej 
Warszawa – Białystok. Tereny te oznaczono na mapach kierunków i uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
26. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA POD-
STAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 
Na obszarze gminy Choroszcz, poza terenami górniczymi omówionymi w roz-

dziale- gospodarka zasobami geologicznymi, nie ma obszarów, dla których obowiąz-
kowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odrębnych. 
 
27. OBSZARY, DLA, KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY 
WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LE-
ŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

 
Na cały obszar gminy opracowane zostały w trybie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 

1994 r. o planowaniu przestrzennym i uchwalone w 2001 i 2003 r. miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tych planów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami są obowiązujące. 
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Tabela 34 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie 

gminy Choroszcz  (stan na 30.07.2004 r.) 
 

 
Lp 

 

 
Nazwa planu 

 
Nr uchwa-
ły 

 
Ogłoszenie 

 
Określenie granic obowiązywania planu 

1.  2.  3.  4.  5.  

1. miejscowy 
plan zago-
spodarowa-
nia prze-
strzennego 
gminy Cho-
roszcz 

Nr 
XXVII/244/
01 Rady 
Miejskiej w 
Choroszczy 
z dnia 27 
grudnia 
2001r. 

Dz. Urz. W.P. 
Nr 4, poz. 70  
z 
20.02.2002r. 

W granicach administracyjnych gminy, obejmujących 
wyodrębnione obszary funkcjonalne: 
1/ miasto Choroszcz, z wyłączeniem działek nr  259, 
260/1, 588/3, 620/1, 623/2, 690/6 i 690/8; 
2/ miejscowości Żółtki z wyłączeniem działek nr 995 i 
1034, Dzikie  z wyłączeniem działki nr  773; 
3/ miejscowości Łyski, z wyłączeniem działki nr 
244/1, Jeroniki, Porosły z wyłączeniem działek nr 
60/3, 60/4 i 272; 
4/ miejscowości  Krupniki, Klepacze z wyłączeniem 
działek nr 499/1, 499/2, 501 i 544, Turczyn; 
5/ miejscowości Sienkiewicze, Oliszki z wyłącze-
niem działki nr 203/13, Barszczewo;   
6/ miejscowości Ogrodniki, Czaplino, Mińce;  
7/ miejscowości Gajowniki, Zaczerpany, Kościuki; 
8/ miejscowości Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Ko-
nowały; 
9/ miejscowości Rogowo z wyłączeniem działki nr 
4/2, Rogówek, Ruszczany; 
10/ miejscowości  Złotoria, Babino.  

2. miejscowy 
plan zago-
spodarowa-
nia prze-
strzennego 
gminy Cho-
roszcz 

Nr IV/53/03 
Rady Miej-
skiej w 
Choroszczy 
z dnia 30 
kwietnia  
2003 r. 

Dz. Urz. W.P. 
Nr 51, poz. 
1079  
z 
26.05.2003r. 

Obejmuje: 
1/ miasto Choroszcz -  działki nr  259, 260/1, 588/3, 
620/1, 623/2; 
2/ miejscowość Żółtki - działki nr 995 i 1034,  773; 
3/ miejscowość Łyski -działka nr 244/1; 
4/  miejscowość Porosły -działki nr 60/3, 60/4 i 272; 
5/ miejscowość  Krupniki-działki nr 47/20 i 47/22; 
 6/ miejscowość Klepacze - działki nr 499/1, 499/2, 
501 i 544;  
7/ miejscowość Oliszki – działka  nr 203/13;   
8/ miejscowość Rogowo - działka nr 4/2. 

 

Realizując ustalone kierunki zagospodarowania przestrzennego, Gmina zamierza 
prowadzić stały monitoring aktualności uchwalonych planów i sporządzać nowe pla-
ny  na obszary wymagające zmiany ustaleń planów obowiązujących i dostosowania 
do aktualnych przepisów.  

W chwili obecnej w opracowaniu są 4 miejscowe plany bądź  zmiany planów za-
gospodarowania przestrzennego wymienione w poniższej tabeli: 
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Tabela 35 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

w trakcie sporządzania 

 
Lp. 

 
Nr uchwały inten-

cyjnej 
i data jej podjęcia 

 
Nazwa opracowania 

Określenie granic 
obszaru miejsco-
wego planu zago-

spodarowania 
przestrzennego 

1 2 3 4 

1.  XXX/271/2002 Rady 
Miejskiej w Cho-
roszczy z dnia 10 
lipca 2002 r. 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zespołu cmentarnego na gruntach kompleksu le-
śnego Turczyn w gminie Choroszcz 

Teren po byłym poli-
gonie wojskowym 
przyległy do granic 
administracyjnych 
miasta Białegostoku 

2.  XXX/272/2002Rady 
Miejskiej w Cho-
roszczy z dnia 10 
lipca 2002 r. i 
uchwałą III/35/03 z 
28 marca 2003 r. 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Choroszcz położonego w 
rejonie wysypiska odpadów komunalnych.  

Teren leśny w są-
siedztwie istniejące-
go wysypiska odpa-
dów komunalnych . 
pow. około 3 ha.  

3.  VII/78/03 Rady 
Miejskiej w Cho-
roszczy 
z dnia 18 września 
2003 r. 

zmiana  miejscowego planu zagospodarowania   
przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczą-
cej działek o nr geod. 6/3 i 6/4 położonych w Cho-
roszczy 

Działki o nr geod. 6/3 
i 6/4 w Choroszczy 
 

4.  X/106/04 Rady 
Miejskiej w Cho-
roszczy 
z dnia 31 marca 
2004r. 

zmiana  miejscowego planu zagospodarowania   
przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczą-
cej działek  położonych w Porosłach  

Działki o nr geod. 
103, 104/1, 104/4, 
104/10, 104/11, 
104/14, 104/16, 
104/18, 104/19 w 
Porosłach 

 
W dalszej kolejności Gmina zamierza opracować: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rozwojowych 
miasta Choroszcz położonych między drogą krajową Nr 8, a terenami miasta,  

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów rozwojowych 
obszarów aktywności gospodarczej i strefy podmiejskiej Białegostoku.  

Plany te będą opracowywane sukcesywnie w miarę potrzeb inwestycyjnych 
i konieczności dostosowania do nowych uwarunkowań i przepisów. 

Gmina zamierza również opracować plany na tereny problemowe i tereny, na których 
ustalenia obowiązujących planów ulegną dezaktualizacji lub będą niewystarczające 
do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ze względu na skalę 
opracowań. 
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28. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA PROJEKTU STUDIUM 

 
 Przyjęte rozwiązania planistyczne wynikają z uwarunkowań określonych w 
pierwszej części opracowania oraz z określonej w programach i strategiach rozwoju 
polityki przestrzennej Państwa, województwa powiatu i gminy.  
 Za podstawę wyznaczania kierunków zmian w sposobie użytkowania terenów 
przyjęto ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz. Określone w planie przeznaczenia poszczególnych 
terenów zostały zgeneralizowanie i uogólnione w sposób pozwalający na określenie 
podstawowych funkcji wydzielonych obszarów struktury przestrzennej gminy.  
 

Wydzielono 6 obszarów funkcjonalnych struktury przestrzennej: 

- trzy obszary - obszar miasta Choroszcz (MCh), obszar podmiejski Białego-
stoku ( PB), obszar aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości (AG), stanowią 
obszary przewidziane do urbanizacji i rozwoju. Przyjęte założenia są zgodne z przy-
jętą strategią rozwoju gminy.  

- obszar ochrony wartości przyrodniczych w ramach Narwiańskiego Parku Na-
rodowego i Natura 2000 ( OP-NPN), 

- obszar ochrony wartości przyrodniczych w ramach Narwiańskiego Parku Na-
rodowego i Natura 2000 ( OP-NPN) obejmujący tereny NPN pełniący przede wszyst-
kim funkcję w zakresie ochrony przyrody.  

 

Największy powierzchniowo obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
i osadnictwa (RP), w zasadniczych kierunkach zagospodarowania przestrzennego 
zachowuje obecną funkcję z przewidywanymi zmianami w obrębie jednostek osadni-
czych w zakresie funkcji zabudowy z rolnej zagrodowej na mieszkaniową 
i mieszkaniowo – usługową z umiarkowanym poszerzeniem terenów zabudowy. Wy-
dzielony obszar lasów i kształtowania leśno - dolinnych korytarzy powiązań ekolo-
gicznych (LE), jak sugeruje jego nazwa w strukturze przestrzennej gminy ma pełnić 
funkcję ukierunkowanych powiązań przyrodniczych i wzbogacania krajobrazu po-
przez rozdzielenie otwartych kompleksów upraw rolnych korytarzami leśnymi. 

Wydzielone i zobrazowane na mapie obszary stanowią kierunkowy układ 
struktury przestrzennej i funkcjonalnej gminy. Granice obszarów nie stanowią ścisłe-
go rozgraniczenia terenów o różnym przeznaczeniu, a jedynie wskazują na pożąda-
ne kierunki zagospodarowania terenu w ramach określonych funkcji obszaru. 

 
 Proponowane przeznaczenie terenu przedstawiono na mapie „Kierunki zago-
spodarowania przestrzennego”. Na określenie kierunku przeznaczenia poszczegól-
nych terenów podstawowy wpływ miały następujące czynniki  

- uwarunkowania środowiska, 
- obecny sposób zagospodarowania, 
- ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- położenie w określonym obszarze struktury przestrzennej i funkcjonalnej gmi-

ny, 
- układ komunikacyjny i dostępność do infrastruktury, 
- zadania określone w programach i planie województwa, 
- wnioski właścicieli gruntów i instytucji. 
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Na mapie oprócz kierunkowego przeznaczenia terenów określono: 
- przebiegi układu komunikacyjnego z oznaczeniem korytarzy pod budowę no-

wych odcinków dróg,  
- przebiegi pasów do prowadzenia infrastruktury i magistralnych sieci infrastruk-

tury technicznej, 
- obszary i obiekty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego  
- orientacyjne rejony lokalizacji obiektów i przestrzeni publicznych, 
- tereny lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

 Część tekstowa kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi uzu-

pełnienie mapy i określenie kierunków i zasad zagospodarowywania przestrzennego 

w poszczególnych dziedzinach zagadnieniach związanych z gospodarką przestrzen-

ną takich jak: ochrona środowiska, gospodarka rolniczą przestrzenią produkcyjną, 

ochrona zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych. 

 

 Kierunki rozwoju infrastruktury dostosowane zostały do zakładanych kierun-

ków zagospodarowania poszczególnych terenów inwestycyjnych i obecnych jedno-

stek osadniczych. W szerokim zakresie uwzględniają również tereny ochrony środo-

wiska przyrodniczego szczególnie w zakresie kierunków rozbudowy systemów wod-

no – kanalizacyjnych na obszarach ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. 

Kierunkowe zasady rozwoju poszczególnych branż infrastruktury technicznej oprócz 

opisu w tekście zobrazowano na mapach tematycznych załączonych do opracowa-

nia. 

 

  Opracowane kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy ustalają ge-

neralne zasady i preferowane sposoby zagospodarowania terenów, oraz podstawo-

we funkcje poszczególnych obszarów. Wprowadzone zakazy i ograniczenia dotyczą 

terenów chronionych lub nieprzydatnych do zagospodarowania pod określone funk-

cje. 
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26) Koncepcja gazyfikacji gminy Choroszcz – etap II – gazyfikacja m. Choroszcz i 
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