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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego teren 

w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej. Prognoza jest oceną wpływu proponowanych rozwiązań 

planistycznych na zasoby środowiska przyrodniczego, krajobraz i dobra materialne, a także 

przedstawia skutki wpływu tych zmian na stan i funkcjonowanie środowiska, w tym warunki życia 

mieszkańców. 

Obowiązek przeprowadzenia tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym 

opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 z późn. zm.). 

Zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy został uzgodniony z: Regionalnym Dyrekto-

rem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziałem Spraw Terenowych II w Łomży - pismo  

z dnia 30.07. 2020 roku, znak: WSTII.411.8.2020.MM (kopia w załączeniu) i Państwowym Powia-

towym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie – Uzgodnienie Nr 5/U/NZ/2020 - pismo  

z dnia 24.07.2020 roku, znak: NZ.4462.11.2020 (kopia w załączeniu). 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego teren w rejonie ronda na ulicy Ostrow-

skiej, zwanego dalej „projektem planu” obejmuje następujące zagadnienia: 

• charakterystykę ustaleń projektu planu; 

• analizę i ocenę stanu środowiska i jego potencjalne zmiany; 

• analizę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realiza-

cji projektu planu, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody i w ich otocze-

niu; 

• analizę i ocenę przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu planu na  

środowisko; 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

• streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

  

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano m.in. następujące materiały: 

• Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go miasta Zambrów – Łomżyński Zespół Projektowo-Inwestycyjny; 

• Opracowanie fizjograficzne ogólne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zambrów – Geoprojekt Warszawa; 
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• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 

z 2011 r. z późniejszymi jego zmianami; 

• Prognozę oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego miasta Zambrów (również z późniejszymi zmianami); 

• materiały archiwalne Urzędu Miasta w Zambrowie; 

• materiały publikowane dotyczące zagadnień metodycznych ocen oddziaływania na śro-

dowisko; 

• materiały publikowane dotyczące miasta Zambrów i jej regionalnego otoczenia; 

• portale internetowe udostępniające informacje o środowisku (Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Geopor-

tal, Państwowej Służby Geologicznej); 

• akty prawa powszechnego i miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

1.2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Zambrów 

obejmujący teren w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej, jest konsekwencją uchwały Nr 99/XIX/20 

Rady Miasta Zambrów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda 

na ulicy Ostrowskiej”. 

Zakres terytorialny projektu Planu obejmuje teren o powierzchni około 6,42 ha i dotyczy 

obszaru niezainwestowanego, znajdującego się w użytkowaniu rolniczym. Jest on usytuowany w 

zachodnio-środkowej części obszaru miasta. 

Projekt Planu  składa się z ustaleń zawartych w uchwale i rysunku planu, stanowiącym in-

tegralną część uchwały. 

Celem projektu Planu  jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie zasad zago-

spodarowania i kształtowania zabudowy, uwzględniając tendencję rozwojową funkcji produkcyj-

no-usługowej w mieście, zgodnie z kierunkami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów;  

Przedmiotem ustaleń projektu planu są zagadnienia związane z przeznaczenie określone-

go terenu na cele rozwoju funkcji produkcyjnej i usługowej, wraz z realizacją infrastruktury tech-

nicznej oraz budową systemu komunikacyjnego. 

Projekt planu ustala następujące przeznaczenie terenów, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi następującymi symbolami przeznaczenia terenu: 

 tereny zabudowy przemysłowej z towarzyszącymi usługami oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1 P-U, 2 P-U, 3 P-U o łącznej powierzchni około 5,56 ha; 

 teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolami 1 KD-D o łącznej po-

wierzchni około 0.60 ha; 

 teren komunikacji wewnętrznej oznaczonych na rysunku planu symbolem 02 KDW (droga 

dojazdowa)  o powierzchni około 0,26 ha; 
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Usytuowanie terenu objętego projektem planu  względem obszaru  

administracyjnego miasta Zambrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określone funkcje terenu wskazują podstawowy sposób przeznaczenia terenu. Projekt 

planu dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających, pod warunkiem nie powodowania zmia-

ny charakteru zagospodarowania, warunków ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie  

z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych. 

Teren będący przedmiotem projektu planu znajduje się w użytkowaniu rolniczym.  

1.3. POWIĄZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powiązany jest z następu-

jącymi dokumentami: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 

przyjętym uchwałą nr 50/XIII/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2011 roku 

(z późniejszymi zmianami) - projekt planu  jest zgodny z ustaleniami tego dokumentu. W 

Studium … obszar będący przedmiotem projektu planu przeznaczony jest pod tereny 

produkcyjno-usługowe. Zakładane rozwiązania w projekcie planu dotyczące zaopatrze-
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nia w wodę, utylizacji ścieków i odpadów oraz zaopatrzenia w ciepło pokrywają się z 

ustaleniami tego dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowaniem ekofizjograficznym do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Zambrów – teren objęty projektem planu  jest niezainwestowany i nie 

ma przeciwwskazań do realizacji zamierzeń wynikających z ustaleń projektu planu. 

 Prognozą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zambrów oraz prognozami do późniejszych zmian Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów; 

 Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako podstawowym instru-

mentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku doty-

czącej oczyszczania ścieków komunalnych (systemów kanalizacji i oczyszczania ście-

ków komunalnych). Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest 

ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – 

ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumen-

tem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wypo-

sażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanaliza-

cyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. W kolejnej aktualizacji projektu Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 - AKPOŚK2015 aglomeracja Za-

mbrów (PLPL009) wyposażona w oczyszczalnię ścieków (PUB2) o maksymalnej prze-

pustowości 6 000 m3/d i sieć kanalizacyjną o długości 74,1 km, zidentyfikowana została 

jako aglomeracja poza priorytetem (PP) - aglomeracje, które nie spełniają warunków dy-

rektywy Rady 91/271/EWG, ale planują podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżają-

cych je do wypełnienia wymogów dyrektyw, po dniu 31 grudnia 2015 roku - wypełniająca 

obecnie wymagania standardów oczyszczania jako „1”. Do 2020 roku planowana jest 

rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 53 667 RLM i rozbudowa sieci kanalizacji  

o 4,0 km oraz modernizacja istniejącej na odcinku 10 km. 

 Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 - 2022 – według 

tego dokumentu miasto Zambrów należy do Zachodniego Regionu Gospodarki Odpa-

dami Komunalnymi, a odpady z jego obszaru kierowane są do Zakładu Przetwarzania  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów  

w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 

 

8 

 

i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Zakład ten wyposażony jest w sor-

townię odpadów, instalację stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, instalację stabi-

lizacji i kompostowania na placu oraz instalację demontażu odpadów wielkogabaryto-

wych. Projekt planu zakłada selektywne gromadzenie odpadów oraz ich odbiór przez 

wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich zbiórką i transportem do miejsca ich utylizacji.  

 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – teren będący 

przedmiotem projektu planu nie koliduje z terenami lokalizacji planowanych inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym. Ustalenia w projekcie 

planu dotyczące kształtowania i ochrony środowiska są zgodne z założeniami tego do-

kumentu. 

 Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – dokument ten formuje 

między innymi dwa cele horyzontalne, którymi są: 1. Wysokiej jakości środowisko przy-

rodnicze podstawą harmonii aktywności człowieka i przyrody i 2. Infrastruktura technicz-

na i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów, mieszkańców, sąsiadów i tury-

stów. Rozwiązania proponowane w projekcie planu, dotyczące ochrony środowiska, mi-

nimalizują negatywny wpływ realizacji jego ustaleń na jakość środowiska przyrodnicze-

go. Natomiast wyznaczenie i przygotowanie nowych terenów pod rozwój produkcji wpi-

suje się w realizację drugiego celu horyzontalnego (otwieranie regionu dla inwestorów).  

 Programem ochrony środowiska gminy miasto Zambrów na lata 2015-2018 z perspekty-

wą do roku 2022 - program na szczeblu jednostki samorządowej (gminy miejskiej) ma na 

celu wdrożenie Polityki Ekologicznej Państwa oraz założeń wynikających z innych do-

kumentów strategicznych kraju, województwa podlaskiego oraz powiatu zambrowskiego 

w celu stworzenia warunków niezbędnych do ochrony środowiska. Istotą Programu jest 

wyznaczenie celów strategicznych oraz działań służących poprawie stanu środowiska. 

Priorytety ekologiczne Gminy Miasto Zambrów przyjęte w Programie to: 1. Racjonalna 

gospodarka wodna; 2. Ochrona przyrody i krajobrazu; 3. Ochrona powietrza atmosfe-

rycznego; 4. Ochrona przed hałasem; 5. Ochrona przed PEM; 6. Ochrona powierzchni 

ziemi; 7. Racjonalna gospodarka odpadami; 8. Rozwój zielonej gospodarki; 9. Rozwój tu-

rystyki ekologicznej; 10. Edukacja ekologiczna. Ustalenia projektu planu  dotyczą przede 

wszystkim priorytetów od 1 do 7 dążących do osiągnięcia następujących celów środowi-

skowych: 1. Utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, ochrona jakości wód 

podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania; 2. Ochrona różnorodności przyrodniczej 

i krajobrazowej; 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 4. Zmniejszenie zagro-

żenia hałasem; 5. Utrzymanie poziomów promieniowanie elektromagnetycznego poniżej 

dopuszczalnej wartości, 6. Kształtowanie powierzchni ziemi oparte na zasadzie zrówno-

ważonego rozwoju; 7. Rozwój systemu gospodarowania odpadami prowadzący  

do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.  

Projekt planu uwzględnia priorytety i cele środowiskowe ujęte w Programie ochrony śro-

dowiska gminy miasto Zambrów na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 

1.4. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognozę opracowano równocześnie z projektem planu, analizując i wskazując możliwe 

rozwiązania planistyczne najkorzystniejsze dla zachowania i utrzymania dobrego stanu środowi-

ska poprzez: 
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• identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne 

komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji 

przestrzennych zawartych w projekcie planu; 

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem eliminacji roz-

wiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 

dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

W kolejnym etapie dokonano rozpoznania stanu środowiska, jego zasobów, zdolno-

ści do regeneracji oraz tendencji do zmian, określono istniejące problemy ochrony środowiska 

oraz cele ochrony na podstawie analiz i wniosków zawartych w dostępnych opracowa-

niach. 

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem odniesie-

nia dla prognozy są: 

• istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu określony na pod-

stawie Opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Zambrów; 

• ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zambrów; 

• działania związane z realizacją infrastrukturalnych systemów technicznych na obszarze 

objętym projektem planu realizowane będą zgodnie z obowiązującymi normami tech-

nicznymi. 

Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o anali-

zę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. 

W kolejnym kroku dokonano analizy przyszłego funkcjonowania środowiska pod wpływem 

przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń projektu planu. 

Etap końcowym to ocena skutków, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska, po-

wstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu 

planu. 

W opracowaniu prognozy posłużono się opisową analizą prawdopodobnych rodzajów skut-

ków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń projektu 

planu.  

Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń planistycznych.  

W ocenie wykorzystano metody prostego prognozowania wynikowego oraz metody analogii do 

oddziaływań funkcjonujących zespołów urbanistycznych podobnego typu. 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy jest zgodny z zakresem i stopniem szczegóło-

wości ustalonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział 

Spraw Terenowych II w Łomży oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Za-

mbrowie. 

Projekt planu nie ustala zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-

tury współczesnej, ponieważ obiekty takie nie występują na terenie objętym planem oraz nie wy-

stępują również w jego sąsiedztwie. 
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Przy sporządzaniu prognozy posłużono się również literaturą z zakresu metodyki sporzą-

dzania ocen oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego. 

2. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU 

Prognoza nie zawiera propozycji alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych, ponieważ 

uchwała Nr 99/XIX/20 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej” jednoznacznie określa teren i dla tego terenu 

sporządzony został projekt planu.  

Z uwagi na współpracę autora Prognozy z projektantem planu, na etapie powstawania pro-

jektu oraz równoległego sporządzania prognozy z projektem planu, eliminowano rozwiązania 

niekorzystne lub mniej korzystne dla środowiska oraz dokonano wyboru rozwiązań najkorzyst-

niejszych dla środowiska, niniejsza prognoza nie przewiduje rozwiązań alternatywnych zastępu-

jących rozwiązania zawarte w projekcie planu. 

3.  PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW  

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘŚTOTLIWOŚĆ JEJ  

PRZEPROWADZANIA 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na pod-

stawie której sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolni-

czej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów, nie określa 

metod analizy skutków realizacji ustaleń planu. Art. 4 ust 1 wspomnianej ustawy określa, że usta-

lenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposo-

bów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego. 

Artykuł 32 tejże ustawy nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek dokonywania 

oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proponuje się, aby 

analizę skutków realizacji projektu planu wykonać w ramach tej oceny. Ocenę aktualności pla-

nów sporządza się co najmniej raz w okresie kadencji rady gminy. Również z tą częstotliwością 

wykonywana będzie analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu. 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

wpływ ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszcze-

gólnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, ob-

szarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przy-

rodniczych i przyczynach tych zmian, kontrolowany będzie w ramach systemu Państwo-

wego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą 

corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej pu-

blikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 

(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obo-

wiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) 

czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 
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4.  INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA  

ŚRODOWISKO 

 Analizowany teren objęty projektem planu  usytuowany jest w znacznej odległości od gra-

nic państwowych Polski (w linii prostej): ok. 110 km od granicy wschodniej, ok. 150 km od grani-

cy północnej, ok. 400 km od granicy południowej i ok. 510 km od granicy zachodniej.  

 Z przeprowadzonych analiz, wynika iż realizacja ustaleń projektu planu nie będzie gene-

rował tak odległych w przestrzeni skutków. Z tego względu należy uznać, że nie wystąpi możli-

wość oddziaływania transgranicznego na środowisko. 

5.  ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA I JEGO POTENCJALNE ZMIANY 

5.1. STRUKTURA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Ukształtowanie terenu. Rzeźba terenu objętego planem związana jest z akumulacyjną 

działalnością lądolodu środkowopolskiego oraz akumulacyjno-erozyjną działalnością wód lodow-

cowych i rzecznych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Teren znajduje się w obrębie 

zdenudowanej wysoczyzny morenowej, opadającej w kierunku późnoplejstoceńskiej fluwialno- 

denudacyjnej doliny rzeki Prątnik. Wyniesiony jest 134,00 – 121,00 m npm z nachyleniem śred-

nim około 2,8 % (miejscami powyżej 3,5%) w kierunku północno-wschodnim (wspomnianej doli-

ny). ooooo 

Budowa geologiczna. Pod względem geologicznym teren opracowania położony jest  

w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Miąższość utworów czwartorzędowych osiąga 

wartość 220 m. Utwory te w zasadniczej części terenu reprezentowane są głównie przez plejsto-
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ceńskie osady pochodzenia wodnolodowcowego. Tylko niewielki fragment, wzdłuż północno-

wschodniej granicy terenu objętego projektem planu, zbudowany jest z utworów holoceńskich. 

Na zasadnicza części pokrytej utworami plejstoceńskimi występują gliny i piaski gliniaste pocho-

dzenia lodowcowego, reprezentowane przez gliny piaszczyste przewarstwione piaskami glinia-

stymi, a ich miąższość przekracza 4,5 m. Niewielki, północno-zachodni fragment części plejsto-

ceńskiej, pokrywają piaski wodnolodowcowe – piaski drobne o miąższości zmiennej od 0,5 m do 

powyżej 4,5  m. Zarówno gliny, piaski gliniaste jak i piaski są gruntami korzystnymi dla budownic-

twa. Utwory holoceńskie reprezentowane są przez rzeczno-bagienne namuły, piaski  

i mułki o miąższości w przewadze powyżej 4,5 m. Są to grunty o zróżnicowanych parametrach 

geotechnicznych ograniczających ich przydatność dla budownictwa.  

Warunki glebowe. Teren będący przedmiotem projektu planu położony jest w obrębie gleb 

III i IV klasy bonitacyjnej gruntów ornych i użytków zielonych, pochodzenia mineralnego. Cały 

teren znajduje się w użytkowaniu rolniczym. Wśród użytków rolnych zdecydowanie przeważają 

grunty orne. Grunty orne III klasy bonitacyjnej zajmują powierzchnię około 1,20 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosunki wodne. Na terenie objętym projektem planu nie występują wody powierzchnio-

we. Najbliższym ciekiem wodnym i zarazem odbiornikiem wód opadowych z tego terenu jest rze-

ka Prątnik, odległa około 150 m od północnej granicy terenu będącego przedmiotem projektu 

planu. 

Teren ten usytuowany jest na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Ja-

błonka (RW200017263429), należącej do scalonej części wód powierzchniowych Gać od źródeł 

do Jabłonki włącznie (SW1204) – Region Wodny Środkowej Wisły, Dorzecze Wisły. 

Jest to naturalna jednolita (NT) część wód powierzchniowych, oceniona, w zaktualizowa-

nym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), jako w słabym stanie 
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ekologicznym i stanie chemicznym PSD_sr (poniżej stanu dobrego – przekroczone stężenia 

średnioroczne). 

W obszarze zlewni tej JCWP znajduje się rezerwat przyrody Grabówka w odległości około 

5 km, w kierunku wschodnim, od terenu będącego przedmiotem projektu planu oraz nieco dalej 

pomnik przyrody (dąb szypułkowy, rosnący w kompleksie leśnym Grabówka - oddział 73b). W 

znacznie większej odległości – około 7 km w kierunku zachodnim - znajduje się Specjalny Ob-

szar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 o nazwie Czerwony Bór (PLH200018). 

Usytuowanie terenu objętego projektem planu na obszarze JCWP Jabłonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wody gruntowe wzdłuż północno–wschodniej granicy terenu dla którego sporządzany jest 

projekt planu, w pasie pokrytym utworami holoceńskimi, woda gruntowa zalega płycej niż 1 m 

ppt.  Należą one do jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200051. Ich stan che-

miczny i stan ilościowy w PGW oceniony został jak dobry. Na pozostałej części terenu, zalegają 

głębiej niż 4,0 m ppt. 

Szata roślinna. Poza kilkoma starymi topolami i klonami w pasie drogowym ulicy Ostrow-

skiej teren pozbawiony jest trwałej szaty roślinnej. Są to grunty orne z sezonowymi uprawami 

rolniczymi.  

 Warunki klimatyczne. Klimat lokalny pozostaje w ścisłym związku z występującą rzeźbą 
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terenu, głębokością zalegania wód gruntowych, rodzajem podłoża, występowaniem szaty roślin-

nej itp. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki należy stwierdzić, że teren opracowania charakte-

ryzują korzystne warunki klimatyczne z uwagi na: 

- dobre warunki termiczno-wilgotnościowe, małą częstotliwość zalegania mgieł; 

- dobre warunki przewietrzania - teren położony na obrzeżu miasta, po stronie nawietrz-

nej miasta; 

- średnie warunki solarne właściwe terenom o nieznacznym nachyleniu północno-

wschodnim. 

5.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY - nie występują na terenie objętym projektem planu i w jego naj-

bliższym sąsiedztwie. 

5.3. POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANOWANYCH  

ZAMIERZEŃ 

Celem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie zasad ich za-

gospodarowania i kształtowania zabudowy z uwzględnieniem tendencji rozwojowych miasta. 

Tereny objęte projektem są niezabudowane i użytkowane są rolniczo. Brak realizacji projektowa-

nych zamierzeń praktycznie nie będzie miał wpływu na potencjalne zmiany środowiska na tym 

terenie. 

5.4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  

Prognoza nie określa stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczą-

cym oddziaływaniem, ponieważ, jak wynika z przeprowadzonych analiz, obszary takie nie wystą-

pią - przy założeniu, iż ustalenia projektu planu będą w pełni respektowane przy jego realizacji. 

5.5. ŚRODOWISKO KULTUROWE 

W granicach objętych projektem planu i w jego najbliższym otoczeniu nie występują 

obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz.U.201.1446 z póź. zm.). 

6.  ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH  

Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU, WSZCEGÓLNOŚCI NA  

OBSZARACH OCHRONY PRZYRODY 

Teren będący przedmiotem planu usytuowany jest w znacznym oddaleniu od obszarów  

i obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

obszary i obiekty chronione nie występują również na terenie objętym projektem planu. Usytuow-

anie terenu objętego projektem planu względem obszarów i obiektów chronionych przedstawia 

niżej zamieszczona mapka. 
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Usytuowanie terenu objętego projektem Planu względem przedmiotów ochrony przyrody 

 

Problemem ochrony środowiska jest jakość wód JCWP Jabłonka (RW200017263429),  

w której obszarze zlewni położony jest teren będący przedmiotem projektu planu. Stan ekolo-

giczny wód Jabłonki oceniany jest jako słaby, a stan chemiczny jako PSD_sr (poniżej stanu do-

brego – przekroczone stężenia średnioroczne). W aktualizowanym Planie gospodarowania wo-

dami na obszarze dorzecza Wisły osiągnięcie tego celu uznane zostało jako zagrożone. Czynniki 

determinujące zagrożenie – gospodarka komunalna, rolnictwo, przekroczenia substancji prioryte-

towych. 

Realizacja zamierzeń wprowadzonych projektem planu, przy obecnym stanie środowiska, 

nie stwarza problemów związanych z jego ochroną, w tym w szczególności obszarów podlegają-

cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 września 2004 roku o ochronie przyrody 

(Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) oraz nie przewiduje się wystąpienia takich problemów z chwilą 

przystąpienia do realizacji zamierzonych inwestycji, wyposażeniem ich w infrastrukturę utylizują-
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cą ścieki sanitarne oraz użytkowania zrealizowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem  

i wyposażeniem zapisanym w dokumencie projektu planu. 

7.  CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZY  

NARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM Z PUNKTU  

WIDZENIA PROJEKTU PLANU 

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2002 - 2012 formułuje 

VI Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska (Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dn. 22 lipca 2002 roku ustanawiająca Szósty Wspólnotowy Program 

Działań w zakresie środowiska naturalnego). Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego 

poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska  

i jakości życia. Będzie realizowany poprzez siedem strategii branżowych w zakresie: 

(1) zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, (2) zapobiegania powstawaniu odpa-

dów i upowszechniania recyklingu, (3) poprawy jakości środowiska miejskiego,(4) ograniczania 

emisji zanieczyszczeń, (5) ochrony gleb, (6) zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz 

(7) ochrony i zachowania środowiska morskiego. Program wspiera proces włączania problemów 

ochrony środowiska we wszystkie polityki i działania Wspólnoty w celu zmniejszenia nacisków na 

środowisko naturalne pochodzących z różnych źródeł. 

Ustalenia projektu planu są zgodne z wymienionymi zapisami VI Program Działań Wspól-

noty. Ustalenia te są zgodne również z celami ochrony środowiska wynikającymi z innych doku-

mentów, które należy uwzględniać przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego i które mają zastosowanie konkretnie do terenu będącego przedmio-

tem projektu planu. Są to m. in. następujące dokumenty: 

• Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja  

z Aarhus); 

• Strategia Lizbońska – przyjęta na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000, 

uzupełniona na szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001 r. Głównym celem 

„strategii” jest stworzenie na obszarze Unii najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej go-

spodarki na świecie, opartej na wiedzy zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz 

zapewniającą spójność społeczną. Osiągnięcie tego celu nie musi odbywać się kosztem 

degradacji środowiska naturalnego i musi być zgodne ze zrównoważonym rozwojem; 

• Dyrektywa Rady Europy Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowi-

sko – dyrektywę niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych przedsię-

wzięć publicznych i prywatnych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko; 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, celem 

dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienia się 

do uwzględnienia aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów  

i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z ni-
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niejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów  

i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko; 

• Pakiet klimatyczno-energetyczny dla Unii Europejskiej z 2007 roku. Przyjęty na szczycie 

UE pakiet energetyczno-klimatyczny ma charakter inicjatywy regionalnej, której istotą 

jest szybkie podjęcie skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi. Pakiet ten ma sta-

nowić podstawę do radykalnych zmian w funkcjonowaniu sektora energii w krajach UE. 

Główne zmiany wynikające z przyjęcia pakietu mają dotyczyć osiągnięcia do 2020 r. 

przez wszystkie kraje UE celów obejmujących:  

 zmniejszenie emisji CO2 o 20% w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku; 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze źródeł energii 

pierwotnej do 20%;  

 zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. 

Realizacja ustaleń projektu Planu nie będzie miała wpływu na dwa pierwsze cele. Bę-

dzie miała pośrednio wpływ na cel trzeci, ponieważ w interesie zarówno odbiorców 

domowych, jak również przedsiębiorców jest stosowanie urządzeń i technologii 

niskoenergetycznych minimalizujących koszty utrzymania w gospodarstwach 

domowych oraz koszty świadczonych usług i wytwarzanej produkcji.  

• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej; 

• Narodowo strategia gospodarowania wodami 2030; 

• Program ochrony środowiska dla województwa podlaskiego na lata 2017 – 2020 z per-

spektywą do roku 2024. 

Również biorąc pod uwagę rozwiązania projektu planu dotyczące utylizacji ścieków zarów-

no komunalnych z budynków mieszkalnych i usługowych jak również ścieków technologicznych 

(docelowo odprowadzenie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej), realizacja ustaleń pro-

jektu planu nie powinna zagrażać celom środowiskowym wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej oraz celom środowiskowym przyjętym w Panie Gospodarowania Wodami w Dorzeczu 

Wisły. 

Celem tym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego 

wód powierzchniowej na obszarze JCWP Jabłonka RW200017263429. W aktualizowanym Pla-

nie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły osiągnięcie tego celu uznane zostało 

jako zagrożone. Czynniki determinujące zagrożenie – gospodarka komunalna, rolnictwo, prze-

kroczenia substancji priorytetowych. Część wód wyznaczona została jako obszar wrażliwy na 

substancje biogenne – obszary wrażliwe (chronione) wyznaczone na mocy dyrektyw 

91/676/EWG i 91/271/EWG (IV RDW). 

W odniesieniu do wód podziemnym dla JCWPd PLGW200051 celem środowiskowym jest 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego, utrzymanie dobrego stanu ilościowego a jakość wody 

do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu. Osiągnięcie tego celu zdefiniowane zostało jako 

niezagrożone. 

8.  ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA  

ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ DOTYCZĄCYCH  

PROJEKTU PLANU 
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Realizacja przedsięwzięć zgodnie z ustaleniami planistycznymi zawartymi w projekcie pla-

nu nie powinna powodować znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływa-

nia te wynikać będą głównie z realizacji i funkcjonowania zabudowy produkcyjno-usługowej oraz 

realizacji i funkcjonowania towarzyszącej jej infrastruktury technicznej i rozwiązań komunikacyj-

nych. 

Wymienione przedsięwzięcia wymagać będą sporządzenia szczegółowych projektów,  

a niektóre z nich mogą wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-

wisko. Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest prognozą dla całego obszaru obję-

tego projektem planu i nie analizuje szczególnych właściwości poszczególnych zadań inwesty-

cyjnych. 

Prognozowane oddziaływanie i natężenie zagrożeń środowiska przedstawia poniższa tabe-

la. 
 

Czynnik Możliwość wystąpienia Prognozowane oddziaływanie  
i jego natężenie 

przekształcenie krajobrazu wystąpi 

znaczące – teren w nieznacznej części 

zainwestowany, w znacznym oddaleniu 

od zainwestowanych terenów miasta 

Zambrów. Krajobraz uległ już zmianie  

z uwagi na budowę węzła drogowego  

w ciągu drogi szybkiego ruch S8. 

Niekorzystne zmiany zniwelowane 

zostaną ograniczoną wysokością zabu-

dowy, przyjaznymi formami brył budyn-

ków i stonowanej kolorystyce pokryć 

dachowych oraz nasadzeniami zieleni 

dekoracyjnej i izolacyjnej.  

zmniejszenie powierzchni biolo-

gicznie czynnej wystąpi 

znaczące - przyjęte wskaźniki terenów 

biologicznie czynnych i wskaźniki ogra-

niczające powierzchnię zabudowy 

pozwolą na zachowanie części terenu 

jako powierzchni biologicznie aktyw-

nych. 

Czynnik Możliwość wystąpienia Prognozowane oddziaływanie  
i jego natężenie 

przekształcenia walorów widoko-

wych 
wystąpią 

znaczące – podobnie jak w przypadku 

przekształceń krajobrazu 

emisja zanieczyszczeń powietrza 

z procesów technologicznych i 

systemów grzewczych 

może wystąpić z procesów techno-

logicznych; wystąpi z systemów 

grzewczych 

wielkości emisji z procesów technolo-

gicznych trudne do oszacowania; wiel-

kości emisji z systemów grzewczych 

raczej nieznaczące z uwagi na postu-

lowane do stosowania proekologiczne 

nośniki energii cieplnej (gaz, olej opa-

łowy, prąd, kolektory słoneczne) 

emisja zanieczyszczeń powietrza 

z pojazdów samochodowych 
wystąpi 

wielkości trudne do prognozowania, ale 

raczej nieznaczące – zwiększony ruch 

pojazdów samochodowych (dostaw-

czych i osobowych) 

emisja hałasu z ewentualnych 

procesów technologicznych 
może wystąpić 

wielkości trudne do prognozowania, ale 

raczej nieznaczące, nie mogące zagra-

żać zdrowiu i życiu ludzi (zarówno pra-
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cownikom jak i osobom postronnym) 

emisja hałasu komunikacyjnego wystąpi 

wielkości trudne do prognozowania, ale 

raczej nieznaczące i nie mogące za-

grażać zdrowiu i życiu ludzi (zarówno 

pracownikom jak i osobom postronnym) 

– zwiększony ruch pojazdów samocho-

dowych osobowych i dostawczych 

przekształcenie stosunków wod-

no- gruntowych wystąpi 

znaczące - przejawiające się głównie 

zwiększonym spływem powierzchnio-

wym (z powierzchni zabudowanych  

i utwardzonych) i zmniejszą infiltracją 

wgłębną 

zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych na skutek zrzutu 

ścieków 

może wystąpić 

oddziaływanie epizodyczne na skutek 

awarii systemów kanalizacyjnych (in-

dywidualnych a docelowo zorganizo-

wanych) – miasto wyposażone w sys-

tem kanalizacji sanitarnej z dobrze 

funkcjonującą oczyszczalnią ścieków 

zanieczyszczenie wód podziem-

nych 
może wystąpić 

oddziaływanie epizodyczne na skutek 

awarii systemów kanalizacyjnych 

powstawanie odpadów wystąpi 

rodzaj i ilości odpadów trudne do osza-

cowania (w zależności od rodzaju pro-

dukcji i usług) - przy odpowiedniej or-

ganizacji systemu zbierania, groma-

dzenia i utylizacji – oddziaływanie ra-

czej nieznaczące 

powstawanie odpadów niebez-

piecznych 
może wystąpić 

w założeniu nieznaczące (podlega 

utylizacji wg przepisów odrębnych) 

ograniczenie infiltracji wód opa-

dowych do gruntu wystąpi 

znaczące z uwagi na dopuszczenie do 

zabudowy i utwardzenia znacznych 

powierzchni w stosunku do ogólnej 

powierzchni terenu objętego projektem 

planu 

ryzyko podtopienia terenów może wystąpić 
uzależnione od sprawności systemów 

odprowadzających wody opadowe 

Czynnik Możliwość wystąpienia Prognozowane oddziaływanie  
i jego natężenie 

degradacja wartości zbiorowisk 

roślinnych 
nie wystąpi 

wartościowe zbiorowiska roślin nie 

występują 

Charakterystykę typów oddziaływań przedstawia poniższa tabela. 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

- zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych, 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami sprzętu 

budowlanego, 

- wzrost poziomu hałasu związanego z pracami  

budowlanymi (zabudowa kubaturowa, drogi – 

infrastruktura techniczna, itp.), 

- pylenie z powierzchni odkrytych, miejsc skła-

dowania materiałów sypkich i obiektów w bu-

- wzrost   ilości   odprowadzanych    

wód opadowych z powierzchni utwar-

dzonych, 

- wzrost emisji zanieczyszczeń do po-

wietrza atmosferycznego z systemów 

grzewczych (ewentualnie procesów 

technologicznych) i komunikacji sa-

mochodowej, 

- wzrost emisji hałasu generowanego 
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dowie, wzrostem ruch pojazdów samocho-

dowych oraz ewentualnie pochodzą-

cego z produkcyjnych i usługowych 

procesów technologicznych  

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 

pośrednie nie występują lub brak znaczących oddziaływań 

wzrost ruchu komunikacyjne w sąsiedz-

twie terenów graniczących z terenem 

będącym przedmiotem projektu planu,  

ruchu pojazdów w sąsiedztwie nowo 

zainwestowanych terenów  

wtórne nie występują lub brak znaczących oddziaływań 
nie występują lub brak znaczących 

oddziaływań 

skumulowane 
mogą wystąpić przy szerokim froncie prac bu-

dowlanych  (krótkoterminowe) 

mogą wystąpić z procesów technolo-

gicznych – w przypadku instalacji o 

identycznych bądź zbliżonych proce-

sach technologicznych; z systemów 

źródeł ciepła w okresach grzewczych – 

mało znaczące (proekologiczne nośniki 

energii cieplnej) 

krótkoterminowe 

- hałas budowlany 

- zanieczyszczenie powietrza 

- odpady budowlane 

mogą wystąpić w konsekwencji wystą-

pienia awarii systemów kanalizacyjnych 

bądź w przypadku wystąpienia awarii 

produkcyjnych instalacji technologicz-

nych  

długoterminowe - zmniejszenie  powierzchni  biologicznie czynnej 

- lokalne zmiany jakości krajobrazu, 

- zmniejszenie powierzchni obszarów 

rolniczych, 

- zmiany fizykochemiczne gleb w ob-

szarze inwestycji infrastrukturalnych  

i zabudowy  

 

 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

stałe - zmiany ukształtowania powierzchni terenu 

- zmiana topokiimatu, 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnych, 

- zwiększenie spływu wód opadowych  

z powierzchni zabudowanych i utwar-

dzonych kosztem infiltracji gruntowej 

chwilowe 
- powstawanie odpadów „budowlanych" oraz 

urobku gruntu z wykopów 

- zwiększenie natężenia ruchu komuni-

kacyjnego w zależności od rodzaju 

zrealizowanych usług oraz ilości i ro-

dzaju wytwarzanych produktów w po-

wstałych zakładach produkcyjnych i 

usługowych 

 

W odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska skala oddziaływania będzie na-

stępująca: 
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 budowa geologiczna: 

 na etapie budowy i eksploatacji zrealizowanych inwestycji oddziaływania nie będą zna-

czące; 

 rzeźba terenu i gleby: 

 na etapie budowy - oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i nieod-

wracalne w obszarze posadowienia obiektów budowlanych; 

 na etapie eksploatacji - oddziaływania będą pośrednie, stałe i raczej o małym stopniu 

oddziaływania; 

 powietrze atmosferyczne i klimat 

 na etapie budowy - oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, 

małoznaczące, ograniczone do terenu przeznaczonego pod inwestycje i bezpośrednie-

go jej otoczenia; 

 na etapie eksploatacji - oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o małym stopniu od-

działywania i ograniczone raczej do terenu przeznaczonego pod realizację poszczegól-

nych inwestycji i bezpośredniego ich otoczenia (nie przekraczające standardów jako-

ściowych powietrza);  

 wody 

 na etapie budowy - oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne i o bar-

dzo małym stopniu oddziaływania; 

 na etapie eksploatacji - oddziaływania będą pośrednie, stałe, raczej nie znaczące  

z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne służące utylizacji ścieków sanitarnych  

i poprodukcyjnych;  

 zwierzęta 

 na etapie budowy - oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, stosunkowo 

mało znaczące, w większości odwracalne i dotyczyć będą drobnej fauny związanej  

z warstwą glebową; 

 na etapie eksploatacji - oddziaływania będą pośrednie, stałe, o małym stopniu oddziały-

wania i dotyczącym tylko niektórych gatunków zwierząt (drobnych); 

 rośliny 

 na etapie budowy - oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, na znacznej 

powierzchni nieodwracalne; 

 na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu od-

działywania;  

 różnorodność biologiczna - ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie powierzchni 

czynnej biologicznie o powierzchnię terenów zabudowanych i utwardzonych - oddziaływa-

nie długotrwałe; 

 zabytki –  nie wystąpią, zarówno na etapie budowy, jak również na etapie eksploatacji; 
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 dobra materialne – nie wystąpią, zarówno na etapie budowy, jak również na etapie eks-

ploatacji. 

Realizacja ustaleń planistycznych zawartych w projekcie planu nie powinna zagrażać 

zdrowiu i życiu ludzi, a to z uwagi na wykluczenie realizacji przedsięwzięć niosących takie zagro-

żenia oraz z uwagi na obowiązek stosowania przez inwestorów rozwiązań eliminujących bądź 

ograniczających negatywne oddziaływania wynikających z przepisów odrębnych takich jak: 

 ustawy 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2020.797 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112); 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz wa-

runków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.1311); 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031), 

w wyniku czego nie powinno nastąpić znaczące pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego, 

klimatu akustycznego oraz środowiska gruntowo-wodnego.  

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie na zmiany w krajobrazie. Będą to zmiany zau-

ważalne z uwagi na obecne użytkowanie rolnicze oraz na usytuowanie terenu pod zabudowę  

w znacznej odległości o zainwestowanych terenów miasta Zambrów. 

9.  ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPABIEGANIE, OGRANICZANIE LUB  

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJIPROJEKTU PLANU, WSZCZEGÓLNOŚCI 

ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ 

INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

Projekt planu ustala następujące ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, ochrony 

przyrody i ochrony krajobrazu zasady zagospodarowania terenu będącego przedmiotem 

opracowania: 

 w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu: 

 rozwój układu przestrzennego miasta na terenach określonych w Studium uwarunko-

wań i kierunków przestrzennego miasta Zambrów jak produkcyjno-usługowe  

z zachowaniem wymogów określonych w projekcie planu funkcji i standardów 

przestrzennych, skali i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzystania i zago-

spodarowania poszczególnych terenów; 

 obowiązek sytuowania budynków z zachowaniem ustalonych w planie obowią-

zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

 dla terenów produkcyjno-usługowych (P-U): 

 wskaźnik wykorzystania terenów stanowiący stosunek powierzchni całkowitej zabu-

dowy do powierzchni terenu dla terenów produkcyjno-usługowych (P-U) do 0,70; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni ogólnej działki 
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 nieprzekraczalna wysokość zabudowy produkcyjno-usługowo-socjalnej do trzech 

kondygnacji; 

 w zakresie ochrony środowiska i niezbędniej infrastruktury technicznej chroniącej 

środowisko: 

 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza gra-

nice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny; 

 zakaz lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem, unieszkodliwianiem  

i przetwarzaniem odpadów; 

 zakaz zmiany stosunków gruntowo-wodnych, w tym budowy zbiorników wodnych bez 

zgody organów właściwych w zakresie gospodarki wodnej; 

 obowiązek zaopatrzenia w wodę z projektowanej miejskiej sieci wodociągowej; 

 obowiązek odprowadzania ścieków socjalno-bytowych i poprodukcyjnych docelowo do 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sani-

tarnej umożliwiającej przyjęcie ścieków z tego rejonu miasta, dopuszcza się indywidu-

alne rozwiązania gromadzenia i utylizacji ścieków;    

 odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z od-

prowadzeniem, poprzez separatory, do rzeki Prątnik. Dopuszcza się zagospodarowa-

nie wód opadowych na terenach inwestorów; 

 wody opadowe z utwardzonych nawierzchni ulic i parkingów, przed odprowadzeniem 

do sieci kanalizacji deszczowej, należy podczyścić w stopniu wymaganym w przepi-

sach odrębnych; 

 obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez 

stosowania rozwiązań technicznych tłumiących hałas (ściany o dobrym współczynniku 

akustycznym, odpowiednia stolarka okienna i drzwiowa); 

 obowiązek stosowania rozwiązań technologicznych i technicznych eliminujących  

w możliwie najwyższym stopniu negatywne oddziaływanie na środowisko (ochrona 

powietrza atmosferycznego, gruntu, wód gruntowych i wgłębnych), zdrowie i życie lu-

dzi; 

 zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, podgrzewania wody i potrzeb techno-

logicznych przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu proekolo-

gicznych nośników energii cieplnej (energia elektryczna, gaz, olej opałowy o niskiej 

zawartości siarki, drewno, kolektory słoneczne i inne nieuciążliwe dla otoczenia źródła 

energii); 

 utylizacja odpadów komunalnych na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku miasta Zambrów; 

 utylizacja odpadów poprodukcyjnych na zasadach określonych w przepisach odręb-

nych dotyczących gospodarowania odpadami; 

 ochrona przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 

poprzez stosowanie normatywnych stref ochronnych od urządzeń elektroenergetycz-

nych. 
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10. WSKAZANIA NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH  

Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie zachodniego węzła komunikacyjnego 

na obwodnicy miasta i ul. Ostrowskiej, nie napotkano trudności wynikających z niedostatków 

techniki i luk we współczesnej wiedzy. 

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udostępniania informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Za-

mbrów obejmującego teren w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej, wymaga przeprowadzenia stra-

tegicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządza 

się prognozę oddziaływania na środowisko do projektu planu, której zakres i stopień szczegóło-

wości uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wy-

działem Spraw Terenowych II w Łomży i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Zambrowie. 

Zakres terytorialny projektu planu obejmuje teren o powierzchni około 6,42 ha i dotyczy 

obszaru niezainwestowanego znajdującego się w użytkowaniu rolniczym. Jest on usytuowany  

w zachodnio-środkowej części obszaru miasta. 

Celem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie zasad zago-

spodarowania i kształtowania zabudowy, uwzględniając tendencję rozwojową funkcji produkcyj-

no-usługowej w mieście, zgodnie z kierunkami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów. 

Przedmiotem ustaleń projektu planu są zagadnienia związane z przeznaczenie określone-

go terenu na cele rozwoju funkcji produkcyjnej i usługowej wraz z realizacją infrastruktury tech-

nicznej oraz budową systemu komunikacyjnego. 

Projekt planu ustala następujące przeznaczenie terenów, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi następującymi symbolami przeznaczenia terenu: 

- tereny zabudowy przemysłowej z towarzyszącymi usługami oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1 P-U, 2 P-U, 3 P-U o łącznej powierzchni około 5,56 ha; 

- tereny dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KD-D o po-

wierzchni około 0,60 ha; 

- teren komunikacji wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW (droga 

dojazdowa) o powierzchni około 0,26 ha; 

Określone funkcje terenu wskazują podstawowy sposób przeznaczenia terenu. Projekt 

planu dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających, pod warunkiem nie powodowania zmia-

ny charakteru zagospodarowania, warunków ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie  

z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych. 

Teren będący przedmiotem projektu planu znajduje się w użytkowaniu rolniczym. Teren 

sklasyfikowany jako droga stanowi 4,36%.  
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Prognoza jest oceną wpływu proponowanych rozwiązań planistycznych na zasoby środo-

wiska przyrodniczego, krajobraz i dobra materialne, a także przedstawia skutki wpływu tych 

zmian na stan i funkcjonowanie środowiska. 

W prognozie dokonano identyfikacji środowiska przyrodniczego oraz jego stanu, a także 

określono i oceniono potencjalne oddziaływanie na środowisko planowanych zamierzeń wynika-

jących z ustaleń projektu planu. Zarówno projekt planu, jak i prognoza ustalają rozwiązania ogra-

niczające negatywne oddziaływanie zamierzonych przedsięwzięć. 

W Prognozie poddano analizie potencjalnie możliwe negatywne oddziaływania na śro-

dowisko spowodowane skutkami wynikającymi z realizacji ustaleń zawartych w projekcie pla-

nu, w wyniku której nie stwierdzono znaczących (ponadnormatywnych) oddziaływań na po-

szczególne komponenty środowiska, jak również nie stwierdzono zagrożeń dla zdrowia i ży-

cia ludzi.   

Teren będący przedmiotem planu usytuowany jest w dużych odległościach od obszarów i 

obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

(Dz.U.2016.2134 z późn. zm.).  

Na obszarze objętym projektem planem nie występują rośliny chronione na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska 16 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U.2014.1409) i nie występują grzyby chronione na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów obję-

tych ochroną (Dz.U.2014.1408). Nie występują również zwierzęta chronione na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt (Dz.U.2016.2183 z późn. zm.). 

Nie stwierdzono również występowania siedlisk i gatunków „naturowych” wymienionych  

w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) jak  

i gatunków ptaków „naturowych” wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: 

Nie przewiduje się kompensacji przyrodniczej, ponieważ realizacja ustaleń projektu planu  

nie będzie negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony obszarów i obiektów, dla 

ochrony których zostały one ustanowione bądź są projektowane do ustanowienia, w tym przed-

mioty ochrony obszarów NATURA 2000. 

 W związku ze stwierdzeniem braku znaczących (ponadnormatywnych) oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska, jak również nie stwierdzeniem zagrożeń dla zdrowia  

i życia ludzi wynikających z realizacji ustaleń projektu planu, nie zaproponowano prowadzenia 

dodatkowego szczegółowego monitoringu. Ponieważ z ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U.2020.293 z późn. zm.) wynika obowiązek wykonywania przez organ 

wykonawczy gminy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, proponuje się, aby 

analizę skutków realizacji ustaleń planu wykonać w ramach tej oceny. Oceną aktualności stu-

dium i planów sporządza się co najmniej raz w okresie kadencji rady gminy. Również z tą często-

tliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji projektu ustaleń planu. Należałoby zwró-

cić szczególną uwagę na realizację w zakresie urządzenia zieleni i zachowania powierzchni bio-

logicznie czynnej ustalonej w projekcie planu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Ustaw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipiec_2004#9_lipca_2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Ustaw
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Załącznik nr 2 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Kopia rysunku planu – projek 




