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1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami 

1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania
Podstawę prawną wykonania prognozy stanowi:

-  art.46.1.ustalony ustawą  z  dnia  3 października 2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 r., poz.1235 ze zm.),
- uchwały Nr XVII/115/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie
przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowe Piekuty,
- projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowe Piekuty.

Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez:
- Regionalnego Dyrektora Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 19 czerwca 2017r.,
znak: WPN.411.1.33.2017.C,
-  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Wysokiem  Mazowieckiem
pismem z dnia 26 maja 2017 r., znak: NZ.4462.2.5.2017.   
Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje następujące, podstawowe zagadnienia:

• diagnozę stanu środowiska przyrodniczego obszaru zmian studium i jego otoczenia;

• określenie  i  ocenę  skutków  wpływu  realizacji  ustaleń  studium  na  poszczególne
komponenty  środowiska  przyrodniczego  we  wzajemnym  ich  powiązaniu  oraz  na
jakość życia i zdrowie ludzi, 

• określa i ocenia skutki wpływu realizacji ustaleń zmian studium według charakteru ich
oddziaływania na środowisko;

• uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego i zabytków;

• ocenę  zgodności  zmian  studium  z  opracowaniem ekofizjograficznym i  programem
ochrony środowiska;

• sposoby  minimalizacji  negatywnego  wpływu  ustaleń  planu  na  środowisko
przyrodnicze;

• informacje  o  metodach  zastosowanych  przy  sporządzaniu  prognozy  i  o
przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu;

• syntezę, streszczenie w języku niespecjalistycznym .

Zgodnie  z  art.51  ustalonym  ustawą  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 r., poz.1235 ze zm.) prognoza
oddziaływania na środowisko :

1) zawiera:
a)  informacje  o  zawartości,  głównych  celach  projektowanego  dokumentu  oraz  jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
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e) streszczenie w języku niespecjalistycznym;
2) określa, analizuje i ocenia:

a)  istniejący stan  środowiska oraz potencjalne  zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c)  istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia  projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te  cele  i  inne  problemy  środowiska  zostały  uwzględnione  podczas  opracowywania
dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe,  stałe  i  chwilowe  oraz
pozytywne  i  negatywne  na  cele  i  przedmiot  ochrony  obszaru  NATURA 2000  oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
- różnorodność biologiczną, 
- ludzi,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne
-  z  uwzględnieniem  zależności  między  tymi  elementami  środowiska  i  między
oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natu
ra 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru  Natura  2000  oraz  integralność  tego  obszaru  –  rozwiązania  alternatywne  do
rozwiązań  zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania pracy prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań  alternatywnych,  w  tym  wskazania  napotkanych  trudności  wynikających  z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

1.2. Cel prognozy
Celem  prognozy  jest  określenie  wpływu  na  środowisko  (rozumie  się  przez  to

również oddziaływanie na zdrowie ludzi) : 
-skutków wynikających z przeznaczenia terenu,
-skutków realizacji projektu zmian studium na poszczególne komponenty środowiska.
Prognoza ocenia stan i funkcjonowanie środowiska,
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-zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska,
-ocenia zagrożenia dla środowiska i zmiany w krajobrazie.

1.3. Zawartość projektu zmiany Studium
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Nowe
Piekuty uchwalone uchwałą Nr IX/63/15 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 listopada
2015 roku w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego  Gminy  Nowe  Piekuty  w  granicach  administracyjnych  Gminy  Nowe
Piekuty.
Studium zawiera część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji
przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  ustalenia  strategii  rozwoju  i  planu
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Studium składa się z IV części:
Część I- informacje wprowadzające,
Część II-Uwarunkowania Rozwoju Przestrzennego,
Część III-Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego,
Część  IV-  Uzasadnienie  Zawierające Objaśnienia  Przyjętych  Rozwiązań  oraz  Synteza
Ustaleń Studium.
Studium sporządzone jest dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Priorytetem  zmiany  Studium  jest  dostosowanie  do  nowych  wymogów  prawa,  oraz
podejmowanie działań zgodnych z wytycznymi zawartymi w aktach prawa.
Główne kierunki dotyczące zagospodarowania terenów:
1)  tereny  zabudowy  wielorodzinnej –  składające  się  z  budynków  mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z niezbędną zabudową usługową dla ludności, garaże, parkingi,
dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna, społeczna i sportowa (typu: place zabaw,
boiska  sportowe,  miejsca  odpoczynku  i  relaksu),  zagospodarowanie  terenów
niezabudowanych zielenią urządzoną;

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące budynki mieszkalne
jednorodzinne  z  ewentualnymi  wbudowanymi  usługami  podstawowymi,  garaże,
miejsca  postojowe,  dojścia,  dojazdy,  infrastruktura  techniczna,  zagospodarowanie
terenów biologicznie  czynnych  zielenią  urządzoną  (rodzimymi  gatunkami),  oczkami
wodnymi, wiatami rekreacyjnymi, placami zabaw;

3)  tereny zabudowy zagrodowej – stanowiące zabudowę  mieszkaniową  oraz obiekty
służące  do  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego,  hodowlanego,  ogrodniczego.
Dopuszcza się tu realizację budynków magazynowych i usługowych związanych np. z
przetwórstwem rolniczym oraz możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej w
istniejących budynkach mieszkalnych. Chów i hodowla inwentarza żywego winna być
zgodna z przepisami odrębnymi;

4) tereny zabudowy usługowej – obejmujące obiekty z zakresu usług podstawowych dla
ludności,  handlu,  ochrony  zdrowia  wraz  z  obiektami  usług  publicznych  (np.
administracja, kultura, oświata, bezpieczeństwo przeciwpożarowe). Zagospodarowanie
terenów  winno  uwzględniać  konieczność  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  miejsc
garażowych,  parkingowych  i  postojowych.  Zagospodarowanie  terenów
niezabudowanych zielenią urządzoną i powierzchniowymi formami zagospodarowania
np. zieleńce, skwery, oczka wodne;

5)  tereny  zabudowy  produkcyjnej –  stanowiące  głównie  zabudowę  produkcyjną,
składową,  magazynową,  garażową.  Konieczność  bilansowania  ilości  miejsc
parkingowych w zależności od skali przedsięwzięcia i dostępności terenu. Pożądane
jest wprowadzanie urządzonej zieleni izolacyjnej.  Przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać  na  środowisko  winne  być  realizowane  zgodnie  z  przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
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6) tereny sportu i rekreacji – obejmujące obiekty sportowe (typu: boiska i stadiony
sportowe, hale sportowe, korty tenisowe, wraz z zapleczem usługowym) oraz obiekty
rekreacyjne  (typu:  wiaty  rekreacyjne,  pergole,  fontanny,  oczka  wodne,  siłownie  na
powietrzu,  place  zabaw  dla  dzieci,  miejsca  odpoczynku  dla  dorosłych).  Tereny
niezabudowane działek należy utrzymać jako obszar biologicznie czynny. Konieczność
zapewnienia  odpowiedniej  ilości  miejsc  parkingowych   z  uwzględnieniem  skali
inwestycji;

7) tereny zieleni urządzonej – parki, zieleń, skwery wraz z obiektami małej architektury i
wypoczynkowymi,  place  zabaw  dla  dzieci.  Zagospodarowanie  terenu  winno
uwzględniać  konieczność  zachowania  istniejącej  zieleni  wraz  z  prowadzeniem
niezbędnych prac pielęgnacyjnych i porządkowych. Zaleca się stosowanie gatunków
roślin  rodzimych,  w tym trwale zielonych oraz o zróżnicowanych porach kwitnienia.
Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych  z uwzględnieniem
skali inwestycji;

8)  tereny cmentarzy –  wymagające prowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych i
porządkowych.  W  przypadku  cmentarzy  zabytkowych  należy  prowadzić  wszelkie
niezbędne prace zabezpieczające cenne obiekty przed zniszczeniem, degradacją. Nie
przewiduje się wyznaczenia nowych cmentarzy w Gminie Nowe Piekuty, natomiast do
istniejących  należy  uwzględniać  strefy  sanitarne  ustalane  na  podstawie  przepisów
odrębnych;

9)  tereny komunikacyjne - stanowiące zarówno drogi publiczne jak i wewnętrzne, dla
których ustala się obowiązek należytego utrzymania oraz w miarę możliwości poprawę
ich  wartości  technicznych  i  użytkowych.  Zaleca  się  utrzymanie  istniejącej  oraz
sukcesywne wprowadzanie nowej zieleni przydrożnej. Infrastruktura techniczna winna
być realizowana w liniach rozgraniczających dróg w uzgodnieniu z zarządca drogi;

10)  tereny leśne – obejmujące grunty  leśne wraz  z  obiektami  wykorzystywanymi  na
potrzeby  gospodarki  leśnej,  w  tym  np.  budynki,  budowle,  drogi  leśne,  miejsca
składowani drewna, infrastruktura techniczna. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych
na cele nieleśne realizowana może być tylko zgodnie z przepisami o ochronie gruntów
rolnych  i  leśnych,  w  drodze  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego;

11) tereny rolne – obejmujące użytki rolne: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska,
łąki),  sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, trzciny
cukrowej  itp.).  Gleby najwyższych klas objęte  są  ochroną   zgodnie z  przepisami o
ochronie gruntów rolnych i leśnych;

12) tereny górnicze oraz tereny udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego – na
których dopuszcza się wydobycie kruszywa zgodnie i w graniach uzyskanej koncesji.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych na cele rolne, leśne lub zgodnie z koncesją;

13)  obszary,  na których rozmieszczone będą  urządzenia  wytwarzające  energię  z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – wraz ze strefami
ochronnymi  związanymi  z  ograniczeniami  w  zabudowie  oraz  zagospodarowaniu  i
użytkowaniu terenu. 

Kluczowym elementem dotyczącym ustaleń Studium są ustalenia w zakresie kierunków
zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów zgodnych z zasadami
ochrony środowiska. 
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Ryc.1 Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty
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Elementy  uwzględniane  i  określane  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy:

1) W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:

a) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

b) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

c) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej  i  leśnej przestrzeni produkcyjnej,
wielkości i  jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;

d) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

e) rekomendacji  i  wniosków  zawartych  w  audycie  krajobrazowym  lub
określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;

f) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

g) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

h) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:

− analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,

− prognozy  demograficzne,  w  tym  uwzględniające,  tam  gdzie  to
uzasadnione,  migracje  w  ramach  miejskich  obszarów  funkcjonalnych
ośrodka wojewódzkiego,

− możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej,  a  także  infrastruktury  społecznej,  służących
realizacji zadań własnych gminy,

− bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;

i) stanu prawnego gruntów;

j) występowania  obiektów  i  terenów  chronionych  na  podstawie  przepisów
odrębnych;

k) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

l) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych
oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku
węgla;

m) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrębnych;

n) stanu  systemów  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  stopnia
uporządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej,  energetycznej  oraz
gospodarki odpadami;

o) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

p) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

2) W studium określa się w szczególności:

a) uwzględniające bilans  terenów przeznaczonych  pod  zabudowę,  o  którym
mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:
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− kierunki  zmian  w  strukturze  przestrzennej  gminy  oraz  w
przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,

− kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz  użytkowania
terenów,  w  tym  tereny  przeznaczone  pod  zabudowę  oraz  tereny
wyłączone spod zabudowy;

b) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

c) obszary  i  zasady  ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz  dóbr
kultury współczesnej;

d) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

e) obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu  publicznego  o
znaczeniu lokalnym;

f) obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu  publicznego  o
znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w
art. 48 ust. 1;

g) obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie  przepisów odrębnych, w
tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
a także obszary przestrzeni publicznej,

h) obszary,  dla  których  gmina  zamierza  sporządzić  miejscowy  plan
zagospodarowania  przestrzennego,  w  tym  obszary  wymagające  zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

i) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

j) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych;

k) obiekty  lub  obszary,  dla  których  wyznacza  się  w  złożu  kopaliny  filar
ochronny;

l) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami
ustawy  z  dnia  7  maja  1999  r.  o  ochronie  terenów  byłych  hitlerowskich
obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

m) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

n) obszary zdegradowane;

o) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

p) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i
potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

3) Jeżeli  na  obszarze gminy przewiduje  się  wyznaczenie  obszarów,  na których
rozmieszczone będą  urządzenia wytwarzające energię  z odnawialnych źródeł
energii  o  mocy  przekraczającej  100  kW,  a  także  ich  stref  ochronnych
związanych  z  ograniczeniami  w  zabudowie  oraz  zagospodarowaniu  i
użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.

4) Jeżeli  na  terenie  gminy  przewiduje  się  lokalizację  obiektów  handlowych  o
powierzchni sprzedaży powyżej  2000 m2, w studium określa się  obszary,  na
których mogą być one sytuowane.
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Projektowany  dokument  ma  powiązania  z  niżej  wymienionymi  dokumentami  i
opracowaniami tj. z:
- Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Nowe

Piekuty,
- Opracowaniem  ekofizjograficznym  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty,
- Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-

2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020 2024,  
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2020; 
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, 
- Programem  Ochrony  Środowiska  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2017-2020  z

perspektywa do 2024r.;
- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.;
- Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020;
- Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022;
- Projektem  Korytarzy  Ekologicznych  Łączących  Europejską  sieć  NATURA 2000  w

Polsce opracowanym przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w 2005 r.,
- Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w którym planuje

się zwiększenie odporności struktur przestrzennych kraju na zagrożenia energetyczne
w wyniku dywersyfikacji  źródeł zaopatrzenia w nośniki  energii  i  integracji  systemów
przesyłowych z krajami sąsiednimi, a także wyrównywanie dysproporcji w wyposażeniu
w sieci przesyłowe energii elektrycznej różnych regionów kraju,

- Strategicznym  planem  Adaptacji  dla  Sektorów  i  obszarów  Wrażliwych  na  Zmiany
Klimatu do roku 2020 z Perspektywa do roku 2030,

- Polityką Ekologiczną Państwa,
- Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, 
- Raportem  o  stanie  środowiska  Województwa  Podlaskiego  w  latach  2011  –  2012,

Białystok, 2013 r.,
- Informacją  Podlaskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie
środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 r.,

- Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017,
- Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej,
- Dyrektywą  2000/60/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.
U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r. ) tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej,

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
- Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2.Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
W prognozie zastosowano następujące metody prognozowania:

- analogii środowiskowych,
- diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania,
- wizualizacji fotograficznej,
- analiz kartograficznych,
- indukcyjno – opisową.
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Z uwagi na szczególny charakter oddziaływania obiektów przewidzianych zmianami
studium posłużono się metodą opisową, obejmującą przedstawienie wpływu, a następnie
ocenę stopnia i zakresu oddziaływania na środowisko inwestycji na różnych etapach ich
realizacji.

Przygotowanie prognozy obejmowało następujące etapy:

Etap  I  –  obejmował  przegląd  dokumentów określających  charakterystykę  istniejącego
stanu zasobów środowiska, uwzględniając w sposób szczególny przewidywane znaczące
oddziaływanie  oraz  obszary  prawnie  chronione.  Analizie  poddano  także  akty  prawa
lokalnego, krajowego i wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju pod kątem skutków środowiskowych realizacji przedmiotowej zmiany.
Etap  II  –  dokonano  w  nim  analizy  oddziaływania  na  środowisko.  Dokonano  oceny
oddziaływań  na  poszczególne elementy środowiska ze  względu na rodzaj  i  charakter
oddziaływań.
Na  podstawie  oceny  dokonano  podsumowania  pod  kątem oddziaływań  pozytywnych,
negatywnych,  bezpośrednich,  pośrednich,  krótko  i  długoterminowych,  odwracalnych  i
nieodwracalnych.
Przeanalizowano  także  możliwość  skumulowanego  i  transgranicznego  oddziaływania
planowanych inwestycji. 

3.  Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  postanowień
zmian studium oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) organ sporządzający
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany)
– wójt  zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji  Rady do przeprowadzenia
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu.
Wykonanie  pomiarów  natężeń  hałasu  przenikającego  do  środowiska  jest  również
obowiązkiem wynikającym z:
-  art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- art. 76 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Monitoring stanu ochrony przyrody pozostaje w zasięgu RDOŚ, Samorządu Województwa
Podlaskiego oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego jak i Samorządu Gminy.
Monitoring  podstawowych  zanieczyszczeń  atmosfery,  hałasu  oraz  systemów
oczyszczania  ścieków,  wód  stanowi  zadanie  WIOŚ  szczególnie  na  zamówienie
niezależnych badań przez Samorząd Gminy.
W  przypadku,  gdy  zaistnieje  możliwość  negatywnego  oddziaływania  któregoś  z
elementów planowanej inwestycji na chronione środowisko przyrodnicze lub na siedliska
chronionych gatunków roślin  bądź  też  inne chronione elementy przyrody  o znaczeniu
priorytetowym przewidywany jest monitoring podczas eksploatacji. Monitoring miałby na
celu  określenie  skuteczności  zastosowanych  rozwiązań  w celu  ochrony  przyrody  (np.
ocena skuteczności zainstalowanych urządzeń mających na celu minimalizację skutków
negatywnych oddziaływań danych inwestycji na środowisko).

4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
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Realizacja ustaleń Studium ze względu na ich skalę i lokalne oddziaływanie
nie będą miały wpływu na sąsiadujące gminy i kraje najbliżej sąsiadujące.

5. Istniejący  stan  środowiska  oraz  potencjalne  zmiany jego  stanu  w  przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu 

Gmina  Nowe  Piekuty  położona  jest  w  północno  –  zachodniej  części  województwa
Podlaskiego we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego.  Gmina Nowe Piekuty
zajmuje  obszar  o  powierzchni  10970  ha,  stanowiąc  0,54% powierzchni  województwa
podlaskiego oraz 8,51% powierzchni powiatu. Na jej terenie znajduje się 35 miejscowości
wiejskich o statusie sołectwa. Miejscowość  Nowe Piekuty – siedziba władz gminnych,
zlokalizowana jest w południowej części gminy. 
Północną część gminy przecina linia kolejowa ze stacją w Jabłoni Kościelnej, natomiast
przez  część  południową  przebiega  droga  wojewódzka  nr  659  Topczewo  -  Zalesie  -
Kiewłaki - Hodyszewo - Koboski - Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna.
Najbliższą większą miejscowością jest oddalone od Nowych Piekut o ok. 20 km Wysokie
Mazowieckie.  Z  kolei  odległość  do  Białegostoku  –  siedziby  władz  województwa
podlaskiego to ok. 50 km.
 Od północy Gmina sąsiaduje z gminą Sokoły i gminą Wysokie Mazowieckie, od zachodu
z gminą  Szepietowo,  od  południa z  gminą  Brańsk,  wschodnią  granicę  stanowi  gmina
Poświętne (ryc.2).
Gmina jest typowa gminą rolniczą, gdzie grunty orne zajmują 80% powierzchni z czego
grunty orne zajmują ponad 66%. Gmina wykazuje małą lesistość ok 16%. Najczęściej jest
to sztucznie nasadzona sosna oraz drzewostany lasów olszowych i łęgów wzdłuż rzek i
na terenach podmokłych. 
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną  Kondrackiego, obszar gminy wchodzi w
skład  mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka,  będącego częścią  makroregionu
Nizina Północnopodlaska, podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie. 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ryc.2 Gmina Nowe Piekuty i gminy sąsiadujące

             5.1. Środowisko abiotyczne

Rzeźba terenu

Rzeźba  terenu  na  obszarze  gminy  Nowe  Piekuty  charakteryzuje  się  ogólnie  słabym
zróżnicowaniem, a na znacznym południowo-zachodniej do ok. 161 m n.p.m. w części
północnej, w okolicach Jabłoni Kościelnej.
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źródło: mapy.geoportal.gov.pl

Ryc.3 Ogólny zarys rzeźby terenu gminy

Dominuje tu rzeźba płskorówninna, miejscami tylko niskofalista, porozcinana dolinami
niewielkich rzek. Maksymalne wysokości dochodzą do 160 m n.p.m.(ryc.2 ). Wysokość
gminy rośnie z południa gdzie wysokości dochodzą do  123-130 m n.p.m. w dolinach
rzek  Markówka,  Mień,  Tłoczewka i  Dierza  (Dzieża)  i  rosną  w kierunku północnym,
gdzie wysokości dochodzą do 160 m n.p.m. W okolicach wsi Jabłoń –Śliwa wysokości
dochodzą do 155-160 m n.p.m., wieś Jabłoń-Jankowce położona jest na wysokościach
150-155 m n.p.m. oraz wsie Jabłoń Dobki, Jabłoń-Zambrowizna i Jabłoń Kościelna na
wysokościach 150-160 m n.p.m.

Budowa geologiczno – gruntowa i surowce mineralne
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Gmina  Nowe  Piekuty  pod  względem  geomorfologicznym  położona  w  obrębie
polodowcowej  wysoczyzny  o  charakterze  moreny  dennej  rozciętej  od  wschodu
współczesną  doliną  rzeki  Tłoczewka.  W  podłożu  zalegają  plejstoceńskie  utwory
wodnolodowcowe, głównie średniozagęszczone i zagęszczone piaski zmiennej granulacji,
drobne, średnie i grube, często z domieszką  lub przewarstwieniami żwirów o znacznej
miąższości.
Miąższość  utworów  czwartorzędowych  miejscami  przekracza  200m.  Wśród  utworów
czwartorzędowych dominują gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe. W południowej
części  gminy  zlokalizowane  są  piaski  i  żwiry  sandrowe,  na  których  występują  złoża
kruszywa naturalnego. Tereny wzniesione stanowią piaski i mułki kemów. W niewielkim
fragmencie na większych terenach podmokłych występują iły, mułki i piaski zastoiskowe
oraz torfy, gytie, kreda jeziorna ił, mułki oraz piaski , żwiry i mułki rzeczne rzeczno-jeziorne
(ryc.5).
Utwory  te  tworzą  grunty  nośne  i  nie  stanowią  ograniczeń  dla  projektowania
urbanistycznego.  Natomiast  utwory  holoceńskie  (torfy,  namuły,  piaski  żwiry  rzeczno  –
bagienne) wypełniające dna dolin rzecznych i obniżeń terenowych nie stanowią gruntów
nośnych.

źródło:http://bazadata.pgi.gov.pl

Ryc.4  Fragment szczegółowej mapy geologicznej Polski (1:50000) z terenami gminy
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  Na  terenie  Gminy  występują  stare  wyrobiska poeksploatacyjne  świadczące o
niewielkiej  eksploatacji  na  potrzeby  lokalne.  Na  stan  dzisiejszy  na  terenie  Gminy
występują udokumentowane złoża piasku ze żwirem przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela nr 1  Rejestr przestrzeni górniczych na terenie gminy, maj 2017 r. 

l.p. nazwa Położenie status Data 
wyznaczenia

powierzchnia Data 
wygaśnięci
a

1 Krasowo-Częstki Nowe Piekuty zniesiony 1992.12.16 25572 2003.02.25
2 Jabłoń Dąbrowa Jabłoń 

Dąbrowa
zniesiony 2005.10.04 2947 2008.04.11

3 Nowe Rzepki Nowe Rzepki aktualny 2008.12.31 1600
4 Nowe Rzepki II Nowe Rzepki aktualny 2015.06.29 15480 2035.06.09
5 Nowe Rzepki III Nowe Rzepki aktualny 2017.03.27 17800 2047.03.01

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas
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Źródło: bdl.lasy.gov.pl

Ryc.5  Powierzchniowe utwory geologiczne
Oznaczenia na rycinie:
1- Gliny zwałowe ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe
2- Piaski i żwiry sandrowe
3- Piaski i mułki kemów
4- Torfy, gytie, kreda jeziorna ił, mułki oraz piaski , żwiry i mułki rzeczne rzeczno-jeziorne
5- Iły, mułki, piaski zastoiskowe
6- Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
7- Kruszywa naturalne

Rycina  nr  6  poniżej,  przedstawia  położenie  surowców mineralnych,  głównie  kruszywa
naturalnego  na  obszarze  gminy.   Przedstawiono  je  jako  obszary:   obszary
perspektywiczne o  powierzchni  do 5  ha,  2  – obszary negatywnego rozpoznania,  3 –
granice złóż, 4 – obszary i tereny górnicze.
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źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/
Ryc.6 Surowce mineralne na terenie gminy Nowe Piekuty

Oznaczenia:
1 – obszary perspektywiczne o powierzchni do 5 ha,
2 – obszary negatywnego rozpoznania,
3 – granice złóż,
4 – obszary i tereny górnicze

Gleby

Gmina Nowe Piekuty jest gminą o charakterze rolniczym. W ogólnej powierzchni gminy
użytki rolne zajmują  ok. 80%, z czego niemal 66% stanowią  grunty orne. Analizowany
obszar posiada gleby o bardzo korzystnych właściwościach agrotechnicznych, zwłaszcza 
w  północnej  i  środkowej  części  gminy.  Ogólny  wskaźnik  jakości  rolniczej  przestrzeni
produkcyjnej gminy jest wyższy od wskaźnika dla powiatu wysokomazowieckiego (67,0) 
i wynosi 67,8. Na obszarze gminy dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, zajmując ponad
60% powierzchni gruntów ornych. Użytki zielone, to głównie gleby IV klasy bonitacyjnej
(ok. 50%) i V klasy bonitacyjnej (38%).
Na  analizowanym  terenie  najwięcej  gruntów  ornych  stanowią  gleby  kompleksu  
2 (35,1%) i 4 (20,5%). Użytki zielone na terenie gminy to gleby kompleksu 2z (84,7%) i 3z
(15,3%).  Powierzchnia gleb marginalnych na analizowanym obszarze jest  stosunkowo
niewielka,  w  porównaniu  do  powiatu  wysokomazowieckiego  (6,4%)  i  wynosi  5%
powierzchni użytków rolnych.
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Pokrywa  glebowa  jest  bardzo  zróżnicowana  pod  względem  typologicznym.
Dominują  gleby  brunatne  właściwe  wytworzone  z  glin,  o  właściwym  uwilgotnieniu,
należące do klasy III i kompleksu pszennego dobrego. Najwyższą jakość i przydatność
rolniczą  mają  czarne ziemie wytworzone z glin,  należące najczęściej  do IIIa i  II  klasy
bonitacyjnej  oraz  do  kompleksu  2  pszennego  dobrego.  Obszarem  o  największej
intensywności produkcji rolnej jest północna część gminy.
Grunty orne charakteryzują  się  wysoką  wartością  użytkowo-rolniczą,  o czym świadczy
udział gleb III i IV klasy bonitacyjnej wynoszący ponad 70% ogólnej powierzchni gruntów
ornych. Zgodnie z ustawą  o ochronie gruntów gleby te podlegają szczególnej ochronie
prawnej przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne.
Procentowy  udział  poszczególnych  klas  bonitacyjnych  w  powierzchni  gruntów  ornych
i użytków zielonych gminy Nowe Piekuty przedstawia się następująco:

Tabela nr 2 klasy gleb na terenie gminy
grunty orne % udział użytki zielone % udział
IIIa – 1,1 III 3,5
IIIb 15,1 IV 45,7
IVa 31,5 V 41,3
IVb 27,6 VI 9,5
V 19,9
VI 4,8
źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty, 2015r.

Gmina Nowe Piekuty posiada gleby o korzystnych właściwościach agrotechnicznych w
skali  powiatu i  całego województwa podlaskiego.  Wartość  jakości  rolniczej  przestrzeni
produkcyjnej  stanowi:  67,8%.  Średnia  dla  województwa  wynosi  zaledwie  55,0.  Cecha
charakterystyczną podlaskiego rolnictwa jest czynnik ekologiczny wynikający z czystości
środowiska naturalnego oraz niskiego poziomu zużycia chemicznych środków służących
do ochrony i nawożenia roślin uprawnych. Ilość nawozów sztucznych ogółem w NPK w kg
na 1 ha użytków rolnych wynosi 93,3 podczas gdy w kraju 117,9.
Wyniki badań  gleb przeprowadzonych przez Okręgową  Stację  Chemiczno – Rolniczą  
w  Białymstoku  pokazują,  że  zakwaszenie  gleb  w  województwie  podlaskim  jest  dość
powszechne.  Średnio  wynosi  ono  68%.  Na  tym  tle  wyróżnia  się  powiat
wysokomazowiecki, w którym to średnie zakwaszenie wynosi 59% i jest najniższe tuż za
powiatem  sejneńskim  (19%)  i  augustowskim  (58%).  Podstawowym  zabiegiem
agrotechnicznym powodującym zmniejszenie zakwaszenia jest  wapnowanie.  W wyniku
przeprowadzonych  badań  zawartości  ołowiu,  kadmu,  cynku,  miedzi,  arsenu  i  rtęci  w
glebach użytkowanych rolniczo, stwierdzono że w ponad 85,7% badanych gleb występuje
naturalna  zawartość  metali  ciężkich,  co  wskazuje  że  na  zdecydowanej  powierzchni
użytków rolnych można prowadzić  produkcję roślinną  bez żadnych ograniczeń. Według
Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Podlaskiego  (2017r.),  na  obszarze  gminy
występują  obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego.

Wody powierzchniowe
Teren gminy położony jest  w dorzeczu Wisły,  na obszarze sześciu JCWP (Jednolitych
Części  Wód Powierzchniowych)  na rzekach Mianka do Dzieży,  Markówka,  Liza,  Ślina,
Brok  i  Mianka  od  Dzieży  (Dzierzy).  JCWP są  najczęściej  w  stanie  złym  i  w  połowie
zagrożone osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego (ryc.7). 
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Na terenie gminy Nowe Piekuty występuje dobrze rozwinięta sieć rzek i strumieni.
Główną rzeką jest tu rzeka Tłoczewka i jej lewy dopływ Dzierza, które biorą swój początek

w rejonie wsi Jabłoń Kościelna – Tłoczewka, a Dzierza ma swój początek we wsi Jabłoń
Dąbrowa.
Również z obrębu wsi Jabłoń Kościelna wypływa rzeka Ślina. Wzniesienie w obrębie wsi
Jabłoń Kościelna jest działem wodnym pomiędzy dorzeczem rzek Bug i Narew. Rzeka
Ślina zbiera wody do rzeki Narew, a rzeka Tłoczewka odprowadza wody do Bugu.
Rzeka Ślina – lewostronny dopływ Narwi o długości całkowitej 37,9km i zlewni 359,7km2.
W północnej części gminy zlokalizowany jest jej obszar źródłowy o pow. 8km2 i górny bieg

o dł. 2,5km.
Rzeka Liza – lewy dopływ Narwi o dł. całkowitej 19km i zlewni 134,3km2. Zlewnia obszaru
źródłowego rzeki o pow. 13km2 położona jest na wschodnim krańcu gminy Nowe Piekuty,
a główny jej bieg, na terenie sąsiedniej gminy Poświętne. Obszar źródłowy rzeki Lizy na
terenie rozpatrywanej gminy jest w większości pokryty lasem.
W  południowej  części  gminy  przepływa  rzeczka  Markówka.  Rzeki  Tłoczewka  
i Markówka są dopływami rzeki Mień. Płyną one naturalnymi korytami tworzącymi liczne
zakola i  obramowanymi malowniczymi zadrzewieniami,  złożonymi z olszy i  domieszką
wierzb.
Rzeka Mień –  główną rzeką obszaru gminy jest rzeka Mień uchodząca do Nurca. Mień
płynie  wzdłuż  południowo-zachodniej  granicy  gminy.  Całkowita  długość  rzeki  wynosi
21km, w tym na obszarze gminy – 7km.
Rzeki Tłoczewka i Dzierza – są dopływami rzeki Mień ich długość to Tłoczewka – 14km 
i Dzierza – 9km.

Według  danych  Urzędu  Gminy  w  Nowych  Piekutach  z  2003  r.  wody
powierzchniowe zajmują w gminie powierzchnię 33ha, w tym:

− wody stojące – 2,0ha,
− wody płynące – 18ha,
− rowy i kanały melioracyjne – 13ha.
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http://geoportal.kzgw.gov.pl

Ryc.7  JCWP (Jednolitych Części Wód Powierzchniowych) na terenie gminy 

1 – RW2000172666669 -  Mianka od źródeł do Dzieży w stanie złym, zagrożona, osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego
wód  –  derogacja,   Wpływ  działalności  antropogenicznej  na  stan  JCW  generuje  konieczność
przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych
możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW
2 – RW200017266 – Markówka w stanie złym, zagrożona, osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód – derogacja, wpływ
działalności  antropogenicznej  na  stan  JCW  generuje  konieczność  przesunięcia  w  czasie
osiągnięcia  celów  środowiskowych  z  uwagi  na  brak  rozwiązań  technicznych  możliwych  do
zastosowania w celu poprawy stanu JCW
3 - RW200017261549 – Liza w stanie złym, niezagrożona, osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód
4 - RW2000172619449 Ślina od  źródeł  do  Rokitnicy  z  Rokitnicą  w  stanie  złym,  zagrożona,
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wód – derogacja, planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciw-powodziowej -
przebudowa Rzeki Rokietnicy na dł 25,7 km, budowle regulacyjne
5 -  RW2000172667649 - Brok do Siennicy w stanie złym, niezagrożona, osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód
6- RW2000172666669 -  Mianka od Dzieży do ujścia w stanie złym, zagrożona, osiągnięcie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego
wód  –  derogacja,   wpływ  działalności  antropogenicznej  na  stan  JCW  generuje  konieczność
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przesunięcia  w  czasie  osiągnięcia  celów  środowiskowych  z  uwagi  na  brak  rozwiązań
technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW

Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych stanowią  główne źródło zasilania gminy w wodę.  Ujmowana
woda podziemna, cechuje się  podwyższoną  zawartością  żelaza, które jest usuwane w
procesie  uzdatniania  wody.  Wody  podziemne  odznaczają  się  stosunkowo  wysoką
jakością.
Na obszarze gminy nie były prowadzone badania jakości wód podziemnych w ramach
monitoringu regionalnego. Nie można zatem ocenić jakości wód podziemnych na terenie
gminy.  Według  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  na  terenie  gminy,  jej
wschodnich i południowych obrzeży, występują deficyty wód podziemnych. Wody wrażliwe
na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych.

Klimat
Warunki  klimatyczne  gminy  Nowe  Piekuty  są  charakterystyczne  dla  obszaru  północno-
wschodniej Polski. W podziale klimatycznym gmina zaliczana jest do regionu mazurskiego.
Panuje  tu  klimat  umiarkowany  przejściowy  z  wyraźnym  wpływem  czynników
kontynentalnych, cechujących się surowością warunków. Wynika to z kresowego położenia
Niziny  Podlaskiej  w  stosunku  do  innych  regionów  Polski,  oraz  południkowego
ukształtowania  powierzchni  umożliwiającego  swobodną  wędrówkę  kontynentalnych  mas
powietrza znad północno wschodniej Europy i centralnej Rosji. W rezultacie występuje tu
mała bezwładność termodynamiczna, nieco niższa średnia temperatura roczna (6,9ºC) oraz
duża amplituda jej zmian na przestrzeni zimy i lata (22ºC). Okres wegetacyjny jest związany
z temperaturami dobowymi i wynosi 200-210 dni.  Jest krótszy średnio o 1-2 tygodnie w
stosunku  do sąsiedniego Mazowsza  i  Wyżyny  Lubelskiej.  Zimy są  zazwyczaj  mroźne  i
relatywnie długie. Niekorzystne dla roślin są wiosenne przymrozki pojawiające się niekiedy
nawet w I połowie maja. Okres występowania temperatur ujemnych jest dość długi  i trwa 
w ciągu roku średnio od 130-140 dni. Bardzo ważnym elementem klimatycznym jest suma 
i  rozłożenie  opadów.  Na  podstawie  danych  lokalnej  stacji  agrometeorologicznej  
w  Szepietowie  średnio  w  ciągu  roku  obserwuje  się  od  560-570mm  opadów
meteorologicznych, skupionych głównie w okresie od kwietnia do września (60%). Jest to
zjawisko korzystne w aspekcie agrotechnicznym, gdyż zaspokaja potrzeby roślin w okresie
wegetacji. Okres nasilenia opadów przypada zazwyczaj na lipiec.
Najbardziej korzystną cechą klimatyczną obszaru gminy jest dość duże nasłonecznienie. 

       Środowisko biotyczne

Lasy wraz z terenami zakrzaczonymi i zadrzewionymi zajmują niewielką powierzchnię
gminy ok. 16% (15,8%). Lesistość powiatu jest stosunkowo niewielka. Spowodowane jest
to  występowaniem  gleb  dobrych  klas  bonitacyjnych  i  ich  rolniczym  wykorzystaniem.
Zlokalizowane lasy na terenie gminy Nowe Piekuty, należą do Nadleśnictwa Rudka, gdzie
przeważają drzewostany liściaste i mieszane stanowiące 87% , w którym dominuje dąb.
Średni wiek drzewostanu ciągle wzrasta i obecnie osiągnął 59 lat. W bieżącym planie

urządzania lasu na lata 2008 - 2017 wielkość odnowień i zalesień określono na 1130 ha,
prace pielęgnacyjne w młodnikach na powierzchni 879ha, zaś w starszych drzewostanach
na powierzchni 10218 ha. Lasy są bardzo rozproszone i w większości (69 % powierzchni)
stanowią  własność  prywatną.  Najbardziej  rozpowszechnionymi  zespołami  leśnymi  jest
grąd  miodownikowy  Melliti  -  Carpinetum i  sosnowo  -  dębowy  bór  mieszany  Pino  -
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Quercetum. W zatorfionych dolinach strumieni występuje łęg jesionowo - olszowy
Circaeo - Alnetum,  najczęściej  z drzewostanem złożonym wyłącznie z olszy. Miejscami
można też spotkać grąd Tilio – Carpinetum.

Lasy występują na najmniej przydatnych terenach dla rolnictwa, drzewostan tych lasów to
głównie nasadzenia drzew szybkorosnących głównie sosna pospolita.
Pierwotnie na terenie gminy występowały lasy dębowe o czym świadczą bardzo dobre
warunki siedliskowe. W terenie można spotkać pojedyncze stare dęby.
Szata roślinna gminy jest typowa dla Polski nizinnej.

5.2. Procesy przyrodnicze
Spośród  procesów  przyrodniczych  najistotniejsze  znaczenie  w  aspekcie
zagospodarowania przestrzennego terenu mają procesy geodynamiczne, hydrologiczne i
ekologiczne.

Do procesów geodynamicznych mających wpływ na nośność podłoża należą takie,
jak (Racinowski 1987):

• wietrzenie (proces badany głównie gdy podłoże zbudowane jest z gruntów skalistych,
a zjawisko to może powodować obniżenie wartości budowlanej podłoża lub stanowi
trudność w jego przestrzennym zagospodarowaniu);

• powierzchniowe  ruchy  masowe  (zachodzą  głównie  na  stromych  zboczach  dolin  i
wysoczyzn);

• procesy  wywołane  wodami  podziemnymi  (tj.  sufozja,  wymoki,  kurzawki,  przebicie
hydrauliczne,  tiksotropia,  podtapianie,  kras),  występujące  przy  szczególnych
warunkach hydrotechnicznych podłoża;

• działanie powierzchniowych wód płynących (ablacja deszczowa, działalność cieków,
powodzie);

• działanie powierzchniowych wód stojących (abrazja)  -  dotyczy brzegów zbiorników
wodnych, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z falującą wodą;

• procesy  wywołane  działalnością  wiatru  (procesy  eoliczne  i  korozja  –  rzadko
występująca na terenie Polski),  dotyczą  głównie obszarów z suchym, piaszczystym
podłożem nie porośniętym roślinnością.

Ww.  procesy  geodynamiczne  należą  do  grupy  naturalnie  występujących  w
środowisku, choć część z nich może być spowodowana działalnością człowieka lub przez
niego  stymulowana  (np.  powierzchniowe  ruchy  masowe,  procesy  wywołane  wodami
podziemnymi,  procesy  eoliczne).  Istnieją  również  procesy  geodynamiczne  wywołane
inżynieryjną i wydobywczą działalnością człowieka.

Z  wymienionych  procesów  na  obszarze  opracowania,  w  obrębie  zboczy
wysoczyzny  i  zboczy  doliny  rzek  o  dużych  spadkach  możliwe  jest  występowanie
powierzchniowych  ruchów  masowych  i  erozja  wód  płynących  (ablacja  deszczowa).
Zagadnienie zagrożenia ruchami masowymi omówione jest w kolejnym rozdziale.

Ukształtowanie terenu obszaru opracowania nie powoduje  występowania  wyżej
wymienionych procesów przyrodniczych.

Spośród pozostałych procesów przyrodniczych, na obszarze opracowania istotna
jest sukcesja roślinności.  M. in. na części dawnych terenów rolnych obserwowana jest
sukcesja roślinności ruderalnej, krzewów i drzew. 

22



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY NOWE PIEKUTY

Zagrożenia przyrodnicze

W  warunkach  środowiska  przyrodniczego  Polski  do  podstawowych  zagrożeń
przyrodniczych  należą  zagrożenie  powodziowe,  ruchy  masowe  (zagrożenie
morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe.

Zagrożenie powodzią

Na obszarze opracowania nie występują zagrożenia powodziowe.

Zagrożenie ruchami masowymi uzależnione jest od wielu czynników, jak:

• morfogeneza terenu;

• morfometria terenu (kąty nachylenia terenu i wysokości względne);

• przypowierzchniowa budowa geologiczna; 

• inne przejawy morfodynamiki; 

• pokrycie terenu roślinnością;

• zabezpieczenia techniczne stoków.

W przypadku terenów o  naturalnych  predyspozycjach  do powstawania  ruchów
masowych,  ingerencja  antropogeniczna  może  doprowadzić  do  zachwiania  stabilności
stoku i uruchomienia procesów morfodynamicznych.
Zgodnie z literaturą, słabe ruchy masowe mogą pojawić się już przy kącie nachylenia 2-7 0

,  przy  7-150   może  wystąpić  silne  spełzywanie  oraz  osuwanie.  Przy  kącie  nachylenia
terenu  15-35° możliwe  jest  silne  osuwanie  gruntu.  Za  osuwiskotwórcze  uznaje  się
generalnie  nachylenie  terenu  15-35°.  Powyżej  35°  występuje  zjawisko  odpadania  i
obrywania mas skalnych i zwietrzeliny. 

Do  obszarów  zagrożonych  występowaniem  ruchów  masowych  na  obszarze
opracowania  należą  zbocza  dolin  rzecznych  i  zbocza  wysoczyzny.  Stoki  wysoczyzny
pokryte  są  w  większości  trwałą  pokrywą  roślinną  –  przede  wszystkim  murawową,  w
mniejszym  stopniu  leśną  i  semileśną,  która  skutecznie  stabilizuje  je  pod  względem
morfodynamicznym. Wynika m. in. z tego konieczność ochrony pokrywy roślinnej.

Potencjalne  zagrożenie  wystąpienia  ruchów  masowych  mogą  spotęgować
niewłaściwe  lokalizacje  obiektów,  brak  roślinności  na  zboczach  i  wprowadzanie
sztucznych podcięć zboczy (skarp). 

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski  są
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady
deszczu lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest niemożliwe a
likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną.

    5.3. Diagnoza stanu antropizacji środowiska przyrodniczego

Oddziaływanie  człowieka  na  środowisko  przyrodnicze  powoduje  różnorodne
przekształcenia  jego  materialnej  i  funkcjonalnej  struktury.  Ingerencja  ta  prowadzi  do
antropizacji  środowiska  przyrodniczego  w  wyniku  jego  modyfikacji  lub  całkowitego

23



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY NOWE PIEKUTY

przekształcenia.  Zantropizowane środowisko przyrodnicze może być  stworzone i
podtrzymywane celowo,  dla wypełnienia określonych funkcji  społeczno-gospodarczych,
jak i może być następstwem zmian nie zamierzonych, zaktywizowanych lub wywołanych
nieracjonalną działalnością człowieka. 

Na obszarze opracowania i w jego otoczeniu nie ma podmiotów gospodarczych
szczególnie  uciążliwych  dla  środowiska,  zakładów  posiadających  instalacje  mogące
powodować  znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości oraz zaliczonych do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii.

Główne przejawy antropizacji środowiska przyrodniczego obszaru opracowania i
jego bezpośredniego otoczenia to:

• dominacja  rolniczego użytkowania  ziemi,  czego efektem są  m.  in.  synantropizacja
roślinności,  degradacja  struktury  ekologicznej  terenu  oraz  specyfika  krajobrazu  o
cechach kulturowego krajobrazu rolniczego;

• osadnictwo wiejskie skoncentrowane wzdłuż dróg, głównie we wsiach – źródła emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków komunalnych i gospodarczych (brak kanalizacji
sanitarnej i deszczowej) oraz odpadów komunalnych i gospodarczych;

• sieć dróg utwardzonych i gruntowych (komunikacja samochodowa jako źródło emisji
zanieczyszczeń atmosfery i hałasu);

• tereny kolejowe poza terenami osadniczymi;

• napowietrzne  linie  energetyczne,  w  tym najwyższych  napięć  i  wysokiego napięcia
(źródło promieniowania elektromagnetycznego).

• Według danych WIOŚ  (2015)  na  terenie Gminy Nowe Piekuty nie występują  zakłady
przemysłowe  będące  największymi  emitorami  zanieczyszczeń  w  skali  województwa.
Największe emisje zanieczyszczeń powietrza pochodzą z kotłowni. Gmina, należąca do
powiatu wysokomazowieckiego, należącego do strefy podlaskiej, według ocena poziomów
substancji  i  klasyfikacji  stref  woj.  podlaskiego  w  2015  r.  (WIOŚ),  strefa  ta  została
zaklasyfikowana jako A pod względem różnych kryteriów. Oznacza to, że poziom stężeń
poszczególnych zanieczyszczeń  na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomu
dopuszczalnego, poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego;

• Największa  emisja  zanieczyszczeń  powietrza  pochodzi  z  miasta  Augustowa,  gdzie
głównymi  źródłami  zanieczyszczeń  są  ciepłownie  miejskie  i  osiedlowe  oraz  zakłady
przemysłowe.

• Źródłem  zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  są  ścieki  z  socjalno  –  bytowe
pochodzące z gospodarstw domowych – gromadzone w nieszczelnych szambach mogą
powodować ogromne zanieczyszczenie wód gruntowych i lokalnych cieków oraz rolnicze
nawożenie gleb.

• Wprowadzanie  do  wód  zanieczyszczeń  z  rolnictwa  (nawożenie,  brak  skanalizowania
terenów wiejskich).

• Zagrożenia  wód  podziemnych  wynikają  z  możliwości  przenikania  zanieczyszczeń  z
powierzchni  ziemi  oraz  wód  powierzchniowych  poprzez  ich  migrację  do  warstwy
wodonośnej.
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•  Wody  podziemne  zanieczyszczone  są  rozmaitymi  substancjami  chemicznymi,
najczęściej są to: azotany, fosforany, substancje ropopochodne, chlorki, siarczany i inne.

• Działalność  gospodarcza człowieka związana jest z ingerencją  w obieg wód i  wywiera
wpływ  na  jakość  i  ilość  zasobów  wód  podziemnych.  Najpowszechniej  występującymi
przyczynami  zanieczyszczeń  wód podziemnych są  wycieki  z  nieizolowanych  wysypisk
odpadów, baz paliwowych i stacji sprzedaży paliw do pojazdów samochodowych. Azotany i
fosforany pochodzące ze źle nawożonych pól ornych zanieczyszczają wody podziemne. 

Warunki aerosanitarne i akustyczne

Stan jakości powietrza zależy głównie od wielkości i przestrzennego rozkładu emisji ze
źródeł  stacjonarnych  oraz  mobilnych,  jak  również  przepływów  transgranicznych  i
przemian  fizyko-chemicznych  zachodzących  w  atmosferze.  Głównymi  źródłami  emisji
zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy  są rozproszone źródła emisji z sektora
komunalno  — bytowego  tzw.  emisja  niska,  a  także  zanieczyszczenia  komunikacyjne.
Źródłem emisji zanieczyszczeń jest komunikacja samochodowa na drogach.  W dalszym
ciągu podstawowym nośnikiem energii w gospodarce narodowej jest węgiel kamienny, w
wyniku spalania którego powstają uciążliwe zanieczyszczenia powietrza: pyły zawieszone
oraz  wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne  WWA (w  tym  benzo(a)piren).  Do
substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń należą: dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Pozostałe zanieczyszczenia emitowane
z zakładów przemysłowych wynikają  z  rodzaju  produkcji  i  stosowanej  technologii.  Do
najczęściej występujących zanieczyszczeń technologicznych należą: alkohole alifatyczne i
ich  pochodne,  kwasy organiczne,  ich związki  i  pochodne,  węglowodory pierścieniowe,
węglowodory alifatyczne i ich pochodne, oraz w mniejszej ilości  inne zanieczyszczenia. 

Na  terenie  gminy  Nowe  Piekuty  nie  występują  punktowe  źródła  zanieczyszczeń
przemysłowych. 

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to:

• paleniska domowe, źródła ciepła i emisja technologiczna z obiektów gospodarczych
na obszarze opracowania i w jego otoczeniu;

• emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z dróg;

• emisja zanieczyszczeń z ciągników i maszyn rolniczych;

• emisja  niezorganizowana  pyłów  z  terenów  pozbawionych  roślinności  (np.  drogi
gruntowe).

W rejonie obszaru opracowania nie występują  punkty pomiarowe zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego. Należy przepuszczać, że na badanym terenie nie występują
przekroczenia dopuszczalnych wartości  dwutlenku siarki  czy dwutlenku azotu i  należy
zaliczyć  teren  gminy  do  obszarów  o  poziomach  stężeń  nieprzekraczających
dopuszczalnych poziomów.

Można założyć, że wobec małej liczby źródeł zanieczyszczeń i ich charakteru oraz
bardzo dobrych warunków przewietrzania stan aerosanitarny obszaru opracowania jest
zadowalający.
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Hałas

Na  obszarze  opracowania  nie  występują  zakłady  przemysłowe  oraz  obiekty
uciążliwe  pod  względem  emisji  hałasu  do  środowiska.  Najistotniejszym  i
najpowszechniejszym źródłem hałasu jest transport drogowy i kolejowy. 
Tabela 3
Dopuszczalne poziomy hałasu  w środowisku powodowanego przez  poszczególne grupy
źródeł  hałasu,  z  wyłączeniem  hałasu  powodowanego  przez  starty,  lądowania  i  przeloty
statków powietrznych oraz linie  elektroenergetyczne,  wyrażone wskaźnikami LDWN  D  i  L  N,

które to wskaźniki maja zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hałasem 

L. p. Rodzaj terenu Dopuszczalny długookrsowy średni poziom dźwięku A w  [dB]
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność

będąca źródłem hałasu

L DWN

Przedział czasu
odniesienia

równy
wszystkim

dobom w roku

L  N
Przedział

czasu
odniesienia

równy
wszystkim

porom nocy

L DWN

Przedział czasu
odniesienia

równy
wszystkim

dobom roku

L N

Przedział czasu
odniesienia

równy
wszystkim

porom nocy

1 a)Strefa ochronna „A” 
uzdrowiskowa
b)Tereny szpitali poza 
miastem

50 45 45 40

2 a)Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej
b)Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży2)

c)Tereny domów opieki 
społecznej
d)Tereny szpitali w miastach

64 59 50 40

3 a)Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b)Tereny zabudowy 
zagrodowej
c)Tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe2)

d)Tereny mieszkaniowo - 
usługowe

68 59 55 45

4 Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców3)

70 65 55 45

Objaśnienia:
1)  Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei

linowych.
2)  Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców to  teren  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  z  koncentracja
obiektów  administracyjnych,  handlowych  i  usługowych.  W  przypadku  miast,  w  których  występują  dzielnice  o  liczbie
mieszkańców powyżej  100 tys., można wyznaczyć  w tych dzielnicach strefę  śródmiejska,  jeżeli  charakteryzuje się  ona
zwartą zabudowa mieszkaniową z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

Promieniowanie elektromagnetyczne
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Na  terenie  gminy  Nowe  Piekuty  głównymi  źródłami  promieniowania
elektromagnetycznego są linie elektroenergetyczne. Obszar gminy pokryty jest jedynie siecią
WN i  NN,  usytuowaną  w sposób mało kolizyjny,  nie stwarzający zagrożenia.  Część  sieci
wymaga  modernizacji  i  uzupełnień.  Wszelkie  działania  związane  z  rozwojem  systemu
energetycznego na terenie gminy muszą być zgodne z ogólnymi założeniami i programem
określonym przez Zakład Energetyczny Białystok. Przeprowadzane pomiary wykazują  brak
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenie gminy.

Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej obiegu

Stan  zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  w  rejonie  obszaru  opracowania
kontrolowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Jednym  ze  źródeł  zanieczyszczeń  wód  powierzchniowych  są  ścieki  z  oczyszczalni
ścieków.  Zgodnie  z  danymi  z  2014  r.,  w  gminie  Nowe  Piekuty  funkcjonuje  jedna
oczyszczalnia ścieków o przepustowości 55 m3 /d. Ze względu na rozproszoną zabudowę
mieszkaniową ścieki oczyszczane są również przy pomocy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz gromadzone w bezodpływowych zbiornikach ścieków.
Potencjalnie  zagrożenie  dla  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  w  rejonie  obszaru
opracowania stanowią ścieki sanitarne gromadzone w tzw. zbiornikach bezodpływowych
(w przypadku nieszczelności zbiorników co jak wykazuje praktyka jest częstym zjawiskiem
i/lub wylewania ścieków w przypadkowe miejsca). 

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą być także
nawozy,  zarówno  sztuczne  jak  i  organiczne  oraz  chemiczne  środki  ochrony  roślin
stosowane w rolnictwie. 
Poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i  podziemnych na terenach wiejskich
stanowią  również  nieprawidłowo składowane nawozy,  a szczególnie nawozy naturalne
(obornik,  gnojowica,  gnojówka,  pomiot).  Przy  nieprawidłowym  składowaniu  następuje
zanieczyszczenie  wód  gruntowych  znacznie  stężonymi  składnikami  nawozu,
oddziałującymi na środowisko przez dłuższy czas. Poza tym stanowią potencjalne źródło
zanieczyszczenia  sanitarnego  organizmami  chorobotwórczymi.  Jednolite  Części  Wód
wykazują  podatność  na  eutrofizację  ze  źródeł  rolniczych.  W 2016 r.  wzrosły  stężenia
związków azotu. 
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źródło: WIOŚ Białystok Delegatura w Łomży

Ryc.8 Obszary  Szczególnie  Narażone  (OSN)  na  zanieczyszczenia  azotanami  pochodzenia
rolniczego na terenie powiatu, na terenie gminy występuje OSN dopływ Narwi od Lizy do Śliny

Gospodarka wodno – ściekowa
Sieć wodociągowa na terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Według

danych GUS w 2014 r., w gminie Nowe Piekuty 89,7% ogółu ludności korzystała z sieci
wodociągowej. Brak jest sieci kanalizacyjnej. 
Na terenie gminy działa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „Compakt” POLI 1
A.E.100, o przepustowości Q=15,0m 3 /d przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach. 

Przekształcenia litosfery

Do podstawowych przekształceń litosfery w rejonie obszaru opracowania należą: 
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• zabiegi  agrotechniczne  na  terenach  użytkowanych  rolniczo  –  z  tą  formą
gospodarowania  związane  są  przede  wszystkim  przekształcenia  właściwości
fizykochemicznych gleb i uruchomienie procesów erozyjnych; 

• przekształcenia  związane  z  infrastrukturą  komunikacyjną,  w  tym  nasypy,  wykopy
niwelacje;

• tereny  przekształceń  geomechanicznych,  związanych  przystosowaniem  terenu  do
zainwestowania;

• wyrobiska czynnych i zrekultywowanych złóż kruszywa naturalnego.

Ocena zgodności użytkowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi

Przeważająca część  obszaru opracowania użytkowana jest rolniczo,  w tym największą
powierzchnię zajmują grunty orne, wyraźnie mniejszy jest udział łąk i pastwisk. Warunki
agroekologiczne są tu zróżnicowane, generalnie dobre. Lasy występują w rozproszeniu
na terenie całej gminy. Osadnictwo wiejskie wykształcone jest w postaci wydłużonych wsi
(tzw. ulicówki) oraz zabudowa rozproszona – kolonijna zlokalizowanych przeważnie na
terenach płasko – równinnych i pagórkowatych moren. Na obszarze opracowania są to
tereny o najkorzystniejszych warunkach fizjograficznych. Barierę dla rozwoju osadnictwa
na terenie badanym stanowią tereny podmokłe.

Ocena  odporności  środowiska  na  obciążenie  antropogeniczne  oraz
zdolności do regeneracji 

Potencjał samoregulacyjno-odpornościowy środowiska, świadczący o jego zdolności do
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, uwarunkowany jest (Przewoźniak 1987):
• stanem  wykształcenia  środowiska  (im  bardziej  wykształcone,  bliższe  stanowi
finalnemu, klimaksowemu, tym bardziej odporne);
• typem środowiska;
•intensywnością  procesów  chemicznego  i  biologicznego  metabolizmu  (sprzężenie
dodatnie);

•możliwością wynoszenia materii poza dane struktury przyrodnicze, w czym uczestniczy
spływ  wodny  (powierzchniowy  lub  gruntowy,  w  postaci  rozpuszczonej  lub  nie
rozpuszczonej), przewietrzanie, denudacja;

•stopniem antropogenicznego przekształcenia środowiska (sprzężenie ujemne).
O odporności środowiska decydują  zarówno bodźce kinetyczne i  materialne. Dany typ
środowiska może mieć  dużą  odporność  na  bodźce kinetyczne i  małą  na materialne  i
odwrotnie. 
Typ  środowiska  przyrodniczego  wysoczyzny  morenowej,  przeważający  na  obszarze
opracowania, pod względem samoregulacyjno-odpornościowym wyróżniają: 
•zdolność atmosfery do samooczyszczania (dobre warunki przewietrzania);
•stabilność geodynamiczna wierzchowiny;
•umiarkowana intensywność lokalnego obiegu wody na wierzchowinie wysoczyzny;
•bogata struktura ekologiczna (im środowisko jest bardzie zróżnicowane ekologicznie tym
jest bardziej stabilne).

Dna dolin rzecznych pod względem samoregulacyjno-odpornościowym wyróżniają:
•mniejsza niż na wysoczyźnie zdolność atmosfery do samooczyszczania (gorsze warunki
przewietrzania);

•stabilność geodynamiczna (poza korytem rzeki);
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•znaczna intensywność lokalnego obiegu wody;
•stosunkowo bogata  struktura  ekologiczna  fragmentów lasu  i  roślinności  wzdłuż  dolin
rzek. 

Do obniżenia potencjału samoregulacyjno-odpornościowego środowiska przyrodniczego
obszaru opracowania przyczynia się jego przekształcenie antropogeniczne.
Generalnie środowisko przyrodnicze obszaru opracowania jest umiarkowanie odporne na
obciążenie antropogeniczne oraz ma ograniczoną zdolność do regeneracji. W związku z
tym konieczne jest racjonalne jego zagospodarowanie. 

5.4. Obszary objęte ochroną prawną

Na terenie  gminy Nowe Piekuty nie  występują  obszarowe tereny  chronione.  Ochroną
prawną objęte są dwa drzewa.

Art. 40. 1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów,  okazałych rozmiarów drzewa,  krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

1. Na  terenach  niezabudowanych,  jeżeli  nie  stanowi  to  zagrożenia  dla  ludzi  lub
mienia,  drzewa  stanowiące  pomniki  przyrody  podlegają  ochronie  aż  do  ich
samoistnego, całkowitego rozpadu.

Tabela nr 4 Pomniki przyrody (stan na 01.07.2017 r.)

l.p. Nazwa 
pomnika 
przyrody

Data 
utwo
rzeni
a

Podstawa prawna Wymiary miejscowość Opis 
lokalizacji

1. Kasztanowiec  
zwyczajny

1992 Zarządzenie Woj. Łom. Nr 
129

340-23m Stokowisko Park podworski

2. Lipa 
drobnolistna 

1984 Zarządzenie Woj. Łom. Nr 
5/92

370-27m Stokowisko Park podworski

Źródło: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ryc.9 Lokalizacja pomników przyrody w Nowych Piekutach

Projektowany Korytarz Ekologiczny
Na terenie Gminy w jej południowej części przebiega projektowany uzupełniający korytarz
ekologiczny KPn-23C Dolina Górnej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec (ryc.10 ). 
Korytarze te obejmują  głównie doliny mniejszych rzek i  otwarte tereny rolno–leśne,
które stanowić  będą  uzupełnienie powiązań  obszarów węzłowych i  głównych korytarzy
ekologiczno–migracyjnych oraz umożliwiać migracje zwierząt i roślin w skali lokalnej
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źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Ochrona Sieci ekologicznej, Złoża Kopalin I
Gleby

Ryc.10 Przebieg korytarza ekologicznego KPn-23C przez Gminę Nowe Piekuty

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004. Nr 92, poz. 880 z póżń. zm.) na
obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje  ochrona gatunkowa roślin,
zwierząt  i  grzybów.  Chronione  gatunki  rozpoznane  zostaną  w  trakcie  monitoringu
środowiska realizowanego od lata 2006 r. i zaplanowanego do wiosny 2007 r. włącznie.

Ww. Ustawa zawiera także uwarunkowania dotyczące ochrony terenów zieleni i
zadrzewień. Zgodnie z art. 83 ustawy:

Art. 83. 

1. Usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości  może  nastąpić,  z
zastrzeżeniem ust.  2,  po uzyskaniu  zezwolenia wydanego przez wójta,  burmistrza
albo  prezydenta  miasta  na  wniosek  posiadacza  nieruchomości.  Jeżeli  posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 

2. Zezwolenie  na  usuniecie  drzew lub  krzewów z terenu nieruchomości  wpisanej  do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

(...)

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 

(...)

2) owocowych,  z  wyłączeniem  rosnących  na  terenie  nieruchomości  wpisanej  do
rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody -
na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 

(...)

1) których wiek nie przekracza 5 lat.

Otoczenie obszaru opracowania
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Teren gminy otoczony jest obszarami chronionymi występującymi w odległości ok. 8
km i powyżej ryc.   i są to:

1. Obszar Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 w odległości ok.
8,6 km,

2. Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 w odległości ok. 8,6 km,

3. Narwiański Park Narodowy w odległości ok. 14,3 km,

4. Otulina Narwiańskiego Parku Narodowego w odległości ok. 13 km,

5. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi w odległości ok. 13,7 km,

6. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi wraz z otuliną w odległości ok. 27,6
km 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ryc.11 Położenie gminy na tle obszarów chronionych
 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce,
obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Ochrona gatunkowa 

Na  terenie  Powiatu  Wysokomazowieckiego  oraz  na  terenach  sąsiednich  (w  obrębie
Nadleśnictwa Rudka) stwierdzono występowanie:

Stanowisk  chronionych  i  rzadkich  gatunków  grzybów,  porostów  i  roślin  dziko
występujących:

1. napastniczka (smardzówka) czeska (Verpa bohemia) – 1 stanowisko,

2. purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea) – 2 stanowiska,

3. chrobotek (Cladonia sp) – 15 stanowisk,

4. płucnica islandzka (Cetraria islandica) – 2 stanowiska,

5. bagno zwyczajne (Ledum palustre) – 1 stanowisko,

6. gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis) – 5 stanowisk,

7. goździk piaskowy (Dianthus arenarius) – 1 stanowisko,
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8. kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) – 1 stanowisko,

9. lilia złotogłów (Lilium martagon) – 8 stanowisk,

10. listera jajowata (Listera ovata) – 1 stanowisko,

11. mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – 4 stanowiska,

12. miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum) – 1 stanowisko,

13. paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) – 1 stanowisko,

14. podkolan biały (Platanthera bifolia) – 11 stanowisk,

15. pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata) – 2 stanowiska,

16. różanecznik żółty (Rhododendron luteum) – 1 stanowisko ( Czerwona Księga),

17. tojad dzióbaty (Aconitum variegatum) – 1 stanowisko,

18. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – 30 stanowisk,

19. widłak goździsty (Lycopodium clavatum) – 9 stanowisk,

20. widłak spłaszczony (Lycopodium complanatum) – 1 stanowisko.

Stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania następujących gatunków
ptaków chronionych:

1. bielik (Haliaeetus albicilla – kod A0750)- 1 stanowisko,

2. bocian czarny(Ciconia nigra – kod A030) – 2 stanowiska,

3. orlik krzykliwy (Aquila pomarina – kod A089)) - 6 stanowisk,

4. puchacz (Bubo Bubo – kod A215) - 1 stanowisko.

Gatunki zwierząt objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000:

1. bóbr europejski (Castor fiber - kod 1337) – 43 stanowiska,

2. wilk (Canis lupous - kod 1352) – 5 stanowisk,

3. wydra (Lutra Lutra - kod 1308) – 9 stanowisk,

4. traszka grzebieniasta (Triturus cristatus - kod 1166) – 9 stanowisk,

5. kumak nizinny (Bombina bombina - kod 1188) – 11 stanowisk,

6. żuraw (Grus grus - kod A127) – 13 stanowisk

Chronione gatunki rozpoznane zostaną w trakcie monitoringu środowiska realizowanego
od lata 2006 r. i zaplanowanego do wiosny 2007 r. włącznie.

Ww. Ustawa zawiera także uwarunkowania dotyczące ochrony terenów zieleni i
zadrzewień. Zgodnie z art. 83 ustawy:

Art. 83. 

1. Usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości  może  nastąpić,  z
zastrzeżeniem ust.  2,  po uzyskaniu  zezwolenia wydanego przez wójta,  burmistrza
albo  prezydenta  miasta  na  wniosek  posiadacza  nieruchomości.  Jeżeli  posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 

2. Zezwolenie  na  usuniecie  drzew lub  krzewów z terenu nieruchomości  wpisanej  do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 

2) owocowych,  z  wyłączeniem  rosnących  na  terenie  nieruchomości  wpisanej  do
rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody -
na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 

1) których wiek nie przekracza 5 lat.
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5.5.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
przedsięwzięcia

Brak  realizacji  przedsięwzięć  ustalonych  w  studium  nie  spowoduje  zmian  w
środowisku, zachowa stagnację oraz tworzenie nieuporządkowanej sieci osadniczej oraz
zachowa dotychczasowe użytkowanie rolnicze czy odłogowanie pól. 

6.  Stan  środowiska  na  obszarach  objętych  przewidywanym  znaczącym
oddziaływaniem
Na terenie gminy nie przewiduje się działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko.

7.  Istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punkt  widzenia  realizacji
projektowanego dokumentu w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody

Podstawowym instrumentem służącym do lokalizowania inwestycji na terenie gminy
są  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  które  powinny  być  zgodne  z
polityką przestrzenną zawartą w Studium.

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowe Piekuty” polega na aktualizacji treści Studium z obowiązującym prawem.

W  granicach  opracowania  nie  występują  problemy  ochrony  środowiska istotne  z
punktu  widzenia  realizacji  projektowanego  dokumentu.  Gmina  posiada  możliwości  do
100% zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków w sposób chroniący środowisko
przyrodnicze  (oczyszczalnia  ścieków,  własne  szczelne  zbiorniki  na  ścieki  oraz
przydomowe  oczyszczalnie  ścieków)  oraz  w  dalszym  ciągu  rozwija  możliwości
ekologiczne rozwiązania dotyczące odprowadzania ścieków (wprowadzanie ścieków do
wód  powierzchniowych  z  uwzględnieniem  konieczności  zaniechania  lub  stopniowego
eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska).
Zwodociągowanie gminy przyczyni się  do zlikwidowania pojedynczych studni będących
często  źródłem  zanieczyszczeń  wód  oraz  wprowadzi  użytkowanie  wód  w  sposób
kontrolowany (oszczędny).  

Teren  gminy  znajduje  się  poza  obszarami  chronionymi  co  powinno  sprzyjać
rozwojowi gminy.

 
8.  Cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu  
Przy  sporządzaniu  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Nowe  Piekuty”  miały  zastosowanie  cele  ochrony  środowiska
określone  w  następujących  aktach  prawnych  ustanowionych  na  szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym: 

Konwencja ramsarska – układ międzynarodowy dotyczący ochrony przyrody podpisany
2  lutego  1971  r.,  którego  celem  jest  ochrona  i  utrzymanie  w  niezmienionym  stanie
obszarów określonych jako „wodno – błotne”.  Szczególnie chodzi  o populacje ptaków
wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.
• Dyrektywa  Rady  92/43/EWG z  dnia  21  maja1992  r.  (Dyrektywa

Siedliskowa) oraz  Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia1979 r.  (w sprawie
ochrony dzikich ptaków). Głównym celem Dyrektyw jest konieczność przyczynienia się
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do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych
oraz  dzikiej  fauny,  flory  i  ptaków  na  europejskim  terytorium  państw  członkowskich.
Niemniej jednak działania podejmowane zgodnie z dyrektywami powinny uwzględniać
wymogi gospodarcze, społeczne i kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne.

• Strategia Lizbońska – przyjęta  na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000,
uzupełniona na szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001r. Głównym celem
„strategii”  jest  stworzenie na  obszarze Unii  najbardziej  konkurencyjnej  i  dynamicznej
gospodarki 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  Nr  85/337/EWG z  dnia  27  czerwca  1985  r.  w
sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko – dyrektywę niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych
przedsięwzięć  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
niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i
programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko.
• Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z

dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie
środowiska naturalnego – VI  Program Działań  na Rzecz Środowiska.  Program ten
stanowi  podstawę  dla  wymiaru  ochrony  środowiska  europejskiej  strategii  stałego
rozwoju i przyczynia się do włączenia problemów ochrony środowiska do wszystkich
polityk wspólnoty, między innymi poprzez określenie priorytetów ochrony środowiska
dla strategii.  W szczególności program ten ma na celu:
-  podkreślenie znaczenia zmiany klimatu,
- ochronę, zachowanie, odbudowę i rozwijanie funkcjonowania systemów naturalnych,

siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory,
-  przyczynianie  się  do  wysokiego  poziomu jakości  życia  i  dobrobytu  społecznego

obywateli  poprzez  zapewnienie  środowiska  naturalnego,  w  którym  poziom
zanieczyszczenia  nie  powoduje  szkodliwych  skutków  dla  zdrowia  ludzkiego  i
środowiska  naturalnego  oraz  poprzez  zachęcanie  do  stałego  rozwoju
urbanizacyjnego,

- lepszą wydajność zasobów oraz zarządzanie zasobami i odpadami mając na celu
zapewnienie,  że  spożycie  odnawialnych  i  nieodnawialnych  zasobów  nie
przekroczy zdolności środowiska naturalnego.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009r. (Dyrektywa OZE).

Dyrektywa  OZE  ustanawia  wspólne  ramy  dla  promowania  energii  ze  źródeł
odnawialnych.  W  związku  z  tym  państwa  członkowskie  powinny  podejmować
odpowiednie  kroki,  mając  na  celu  stworzenie  infrastruktury  przemysłowej  i
dystrybucyjnej  sieci  elektroenergetycznej,  inteligentnych  sieci,  obiektów
magazynowania  oraz  systemu  elektroenergetycznego,  aby  zagwarantować
bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do
dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w
tym również  połączeń  wzajemnych  między  państwami  członkowskimi  oraz  między
państwami członkowskimi a państwami trzecimi.
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz
krajobrazu.  Ochrona  przyrody,  w  rozumieniu  ustawy,  polega  na  zachowaniu,
zrównoważonym  użytkowaniu  oraz  odnawianiu  zasobów,  tworów  i  składników
przyrody:  dziko  występujących  roślin,  zwierząt  i  grzybów,  siedlisk  przyrodniczych,
szczątków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu i zadrzewień.

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko.

Organy  administracji  są  obowiązane  do  udostępniania  każdemu  informacji  o
środowisku i jego ochronie, dotyczące m.in.:
-stanu  elementów  środowiska  oraz  wzajemnego  oddziaływania  między  tymi

elementami,
- emisji i zanieczyszczeń oddziaływujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
- środków  i  działań,  które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne

elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
- stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na

nie stanu środowiska i emisji.
• Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą

do roku 2016 przyjęta 22 maja 2009 r.
Jako  najważniejsze  wyzwanie  na  rzecz  ochrony  środowiska  naturalnego  polityki
ekologicznej w skali kraju, dokument zawiera:
-   działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju,
-   przystosowanie do zmian klimatu,
-   ochronę różnorodności biologicznej.

Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne
cele Polityki ekologicznej to:
-  zachowanie  bogatej  różnorodności  polskiej  przyrody  na  różnych  poziomach

organizacji:  na  poziomie  wewnątrzgatunkowym,  gatunkowym  oraz
ponadgatunkowym  (ekosystemowym)  wraz  z  umożliwieniem  zrównoważonego
rozwoju  gospodarczego  kraju,  który  w  sposób  niekonfliktowy  współistnieje  z
różnorodnością biologiczną,

-  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem  dokonanie  wiarygodnej  oceny  narażenia
społeczeństwa  na  ponadnormatywny  hałas  i  podjęcie  kroków do  zmniejszenia
tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe,

-   w zakresie ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
dokonanie  wiarygodnej  oceny  narażenia  społeczeństwa  i  podjęcie  kroków  do
zmniejszenia tego zagrożenia.

• Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014.
Główne priorytety tego Programu to:
I. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
II. Ochrona ekologiczna regionu
III. Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna środowisku w celu ochrony wód i

powierzchni ziemi
IV. Budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z  punktu  widzenia  projektowanego  dokumentu  głównymi  celami  ochrony
środowiska ustalonymi  na  szczeblu  międzynarodowym, wspólnotowym,  krajowym i
lokalnym jest:
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-utrzymanie  norm odnośnie  dopuszczalnych  poziomów hałasu w  środowisku
określonych w przepisach szczególnych,

-dotrzymanie  standardów  jakości  środowiska  w  odniesieniu  do  pola
elektromagnetycznego,

- ochrona terenów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną,
- ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej,
- ochrona krajobrazu.

Powyższe  cele  zostały  uwzględnione  przy  opracowywaniu  zmiany  „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowe Piekuty”.

8.1. Zagrożenia przyrodnicze
W  warunkach  środowiska  przyrodniczego  Polski  do  podstawowych  zagrożeń
przyrodniczych  należą  zagrożenie  powodziowe,  ruchy  masowe  (zagrożenie
morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe.
Na obszarze gminy Nowe Piekuty nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi.
Na terenie gminy nie występują aktywne osuwiska.
Powszechnym  zagrożeniem  w  warunkach  środowiska  przyrodniczego  Polski  są
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady
deszczu lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest niemożliwe a
likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną.

9.  Przewidywane  znaczące  oddziaływania,  w  tym  oddziaływanie  bezpośrednie,
pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru na środowisko

Na  etapie  opracowywania  zmian  Studium,  nie  określa  się  jeszcze  wszystkich
inwestycji,  które  będą  realizowane  na  obszarze  Gminy.  Określa  się  jedynie  tereny
preferowane do zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne warunki, jakie będą
musiały  być  spełnione  i  zawarte  w  miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego jako ustalenia,  które  z  kolei  będą  podstawą  procesów inwestycyjnych
podejmowanych w Gminie.  

Funkcjonowanie  ustaleń  dla  poszczególnych  stref  przewidzianych  w  projekcie
studium może spowodować  zmiany w środowisku przyrodniczym (rozumie się  przez to
oddziaływanie na zdrowie ludzi) w następujący sposób:
♦ naruszenia obiegu materii w środowisku,
♦ ubytku rolnej przestrzeni produkcyjnej,
♦ degradacji środowiska przez:

• pośrednie zanieczyszczenie gleb i wód ,
• zanieczyszczenie powietrza (w tym hałas),
• zniekształcenia pierwotnego krajobrazu,
• zwiększenie wpływu antropopresji.

 Prognozowanie  (wstępne)  oddziaływania  i  natężenia  zagrożeń  środowiska  w  wyniku
lokalizacji sieci osadniczej

Tabela nr 4 - Matryca oddziaływań – osadnictwa

ELEMENTY ŚRODOWISKA
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bezpośrednie - + - + + + + + + + + - - -
pośrednie + - + + + + + - + - - + - -
wtórne - + - + + - - - - - - - - -
skumulowane - + - - - + + + + + + + - -
krótkoterminowe - + + + + - + + + - + - - -
średnioterminowe - - - + + - + - - + - - - -
długoterminowe + + + - - + + + + + + + - -
stałe + + - -   - + - + + + + + - -
chwilowe - + + + + - - + + - + + - -
pozytywne - + - - + - - - - - - - + -
negatywne - - - - + + - - - - - - - -

Objaśnienia:
+ - oddziaływanie występuje;
- - oddziaływanie nie występuje lub prawie nie występuje.

Tabela nr 5 - Matryca oddziaływań – urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej  100 kW (ogniwa fotowoltaiczne)

ELEMENTY ŚRODOWISKA
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bezpośrednie - + - + + - - - + + - + - +
pośrednie - - - - - - - - - - - - - -
wtórne - - - - - - - - - - - - - -
skumulowane - - - - - - - - - - - - - -
krótkoterminowe - - - + - - - - - - - - - -
średnioterminowe - - - - - - - - - - - - - -
długoterminowe - - - + + - - - - - - + - +
stałe - - - + + - - - - - - - +
chwilowe - - - - - - - - - - - - - -
pozytywne - - - - - - - - - - - - - -
negatywne - - - - - - - - - - - - - -

Objaśnienia:
+ - oddziaływanie występuje; 
- - oddziaływanie nie występuje lub prawie nie występuje
Tabela nr 6 - Matryca oddziaływań – biogazowni 

ELEMENTY ŚRODOWISKA
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bezpośrednie - + - - + + - + + + + - - +
pośrednie - - + - - - + - - - - - - -
wtórne - - - + - - - - - - - - - -
skumulowane - - - - - - - - - - - - - -
krótkoterminowe - - - + - - - + - - + - - -
średnioterminowe - - - - - - - - - - - - - -
długoterminowe - - + - - - - - - - - - - -
stałe - - - - - - - - - - - - -
chwilowe - - - - - - - - - - - - - -
pozytywne - - - - - - - - - - - - - -
negatywne - - - - - + - + - - - - - -

Objaśnienia:
+ - oddziaływanie występuje; 
- - oddziaływanie nie występuje lub prawie nie występuje

Tabela nr 7 - Matryca oddziaływań - eksploatacja kruszywa naturalnego 

ELEMENTY ŚRODOWISKA
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bezpośrednie - + - + + - + - + + + + - -
pośrednie - + + + + + + - + + + + - -
wtórne - + - - + + + - + + + + - -
skumulowane - + - - + + + - + + + + - -
krótkoterminowe - + + + - - + + + - + + - -
średnioterminowe - + - + - - + - + + - + - -
długoterminowe - + + - + + + - + + - + - -
stałe - + - - + + + - + + - + - -
chwilowe - + + + - - - + + - + + - -
pozytywne - - - - + - - - - + - + - -
negatywne - + + + + + + - + + + + - -

Objaśnienia:
+ - oddziaływanie występuje;
- - oddziaływanie nie występuje lub prawie nie występuje

9.1.Różnorodność biologiczna i roślinność
Oddziaływanie  realizacji  nowej  sieci  osadniczej  na  różnorodność  biologiczną  i

roślinność  będzie  zależała  od  intensywności  jej  lokalizacji.  Największe  oddziaływania
będą  miały miejsce na etapie budowy. Etap budowy będzie związany z naruszaniem i
likwidacją różnorodności biologicznej i roślin w miejscach posadowienia nowej zabudowy
w trakcie robót budowlanych przy użyciu maszyn budowlanych, ruch pojazdów i in.
Faza budowy może wpłynąć na fragmentację lub całkowite zniszczenie siedlisk. 
Ważne jest, aby ewentualna inwestycja – budowa i funkcjonowanie jej nie spowodowała
zniszczenia, ani degradacji cennych zbiorowisk roślinnych.
Zawsze przewiduje się rekompensatę  przyrodniczą  na terenach osadniczych w postaci
tworzenia  nowych  terenów  zielonych,  które  stworzą  nowe  warunki  dla  różnorodności
biologicznej.  Bezwzględnie  należy pozostawić  w stanie  nienaruszonym,  z  możliwością
zwiększenia  ilości,  drzewa  i  krzewy  wokół  siedlisk  rolniczych  czy  zabudowy
mieszkaniowej.
Najważniejszą  funkcją  drzew jest  redukcja  stężeń  zanieczyszczeń  komunikacyjnych
(metale ciężkie,  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu,  ozon,  pyły
zawieszone oraz substancje biogenne). Drzewa korzystnie wpływają na jakość powietrza,
gleby oraz wody.  Ograniczają  w dużym procencie zapylenie,  redukują  stężenia gazów
cieplarnianych,  pobierają  z  gleby  i  wbudowują  w  swoje  tkanki  metale  ciężkie,
towarzyszące  bakterie  powodują  rozkład  związków  organicznych.  Prawidłowo
zaprojektowana  zieleń  tłumi  hałas  i  jego  odczuwanie  nawet  o  połowę.  Nastąpi  pełna
rekultywacja terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy dróg, po przeprowadzonych
pracach.
Ogniwa  fotowoltaiczne  i  biogazownie  nie  wpłyną  negatywnie  na  różnorodność
biologiczną, w czasie ich eksploatacji. Krótkotrwałe (chwilowe) negatywne oddziaływania
wystąpią w trakcie realizacji ogniw fotowoltaicznych, tak jak w przypadku każdej nowej
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inwestycji.  Różnorodność  na  tych  terenach będzie  sukcesywnie  odtwarzana,  po
zakończeniu frontu robót.  Na terenach wydobycia kruszywa naturalnego różnorodność
biologiczna w tym drzewa będą  całkowicie usunięte na czas eksploatacji i  odtworzone
podczas rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.
Zachowanie  lub  odtwarzanie  różnorodności  biologicznej  właściwej  dla  ekosystemu
zastałego na tym terenie lub przywrócenie go w ramach zachowania terenów biologicznie
czynnych.

9.2. Ludzie
Jednym  z  celów  kształtowania  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego  w  ramach
planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi. Warunki te
określone są każdorazowo wg (Przewoźniak 2002) przez:
• stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i  akustyczne,  wody,  powierzchnia

ziemi);
• jakość wody pitnej i produktów spożywczych;
• warunki bioklimatyczne;
• przyrodnicze zjawiska katastroficzne;
• powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych;
• walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego.
Analiza  ustaleń  projektu  Studium wykazała,  że na terenie  gminy Nowe Piekuty   nie
przewiduje  się  wystąpienia  znaczącego,  negatywnego  oddziaływania  na  stan
sozologiczny  środowiska,  w  tym  na  warunki  życia  ludzi.  Nastąpi  poprawa  warunków
aerosanitarnych  i  akustycznych,  nie  pojawią  się  nowe  zwiększone  źródła  pola
elektromagnetycznego,  tereny  o  ponadnormatywnym  zasięgu  będą  wyłączone  spod
zabudowy. Nie przewiduje się pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych
poprzez właściwe rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej. 
Zmiany  krajobrazowe  będą  związane  głównie  z  ograniczeniem  terenów  wolnych  od
zabudowy.  Przy zachowaniu  zasad ładu przestrzennego i  wprowadzeniu  odpowiedniej
architektury,  zgodnie  z  zaleceniami  projektu  Studium,  możliwe  jest  ukształtowanie
estetycznych  terenów  wiejskich,  które  mogą  odznaczać  się  dużą  atrakcyjnością
krajobrazową.
Osiągnięty  będzie  wzrost  poziomu  walorów  turystyczno-rekreacyjnych  gminy,  przede
wszystkim poprzez rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej i rekreacyjnej oraz poprzez
rozwój  odpowiedni  zorganizowanych  ogólnodostępnych  miejsc  publicznych.  Wystąpi
trwała  poprawa  stanu  dziedzictwa  kulturowego  gminy,  stanowiącego  podstawę
tożsamości mieszkańców gminy oraz ważny czynnik jego atrakcyjności turystycznej.
Na obszarze gminy nie występuje zagrożenie przyrodniczymi zjawiskami katastroficznymi,
poza  ekstremalnymi  stanami  pogodowymi,  które  mogą  się  nasilać  w  związku  z
prognozowanymi  zmianami  klimatu.  Przy  wdrożeniu  zawartych  w  projekcie  Studium
zapisów, nie przewiduje się pogorszenia ekologicznych warunków życia ludzi w  gminie
Nowe  Piekuty.  Może  wystąpić  poprawa  ekologicznych  warunków  życia  ludzi,  pod
warunkiem  przestrzegania  zapisów  dotyczących  poprawy  stanu  sozologicznego
środowiska.

Oddziaływanie  przyszłych  inwestycji  przewidzianych w kierunkach będzie  miało
oddziaływanie zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. W trakcie realizacji inwestycji
wpływ robót budowlanych będzie czasowy i zmienny o różnych wartościach i jakościach.
Eksploatacja inwestycji nie powinna mieć wpływu na jakość życia ludzi. 
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W  fazie  realizacji  inwestycji  może  dochodzić  do  jednostkowych  przekroczeń
emitowanego  hałasu  przewidzianego  dopuszczalnymi  normami  przez  poruszające  się
pojazdy czy pracę maszyn budowlanych. Mogą to być minimalne przekroczenia w bardzo
krótkim  czasie.  W  tym  przypadku  nie  można  mówić  o  pogorszeniu  warunków
akustycznych dla ludzi.
Podsumowując,  w  wyniku  realizacji  ustaleń  Studium  nie  prognozuje  się  wystąpienia
ponadnormatywnych  często  szkodliwych  oddziaływań  hałasu  czy  pól
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi. 
Brak  oddziaływań  ogniw fotowoltaicznych  na ludzi.  Biogazownie  mogą  być  przyczyną
wytwarzania  odorów  uciążliwych  dla  ludzi.  Należy  zastosować  rozwiązania
technologiczne dzięki którym biogazownie mają  bardzo niski  lub zerowy poziom emisji
odorów.

9.3. Zwierzęta 
Oddziaływanie inwestycji  na  zwierzęta,  będzie  miało zarówno na etapie  budowy jak i
eksploatacji.  W trakcie realizacji inwestycji wpływ robót budowlanych będzie czasowy i
zmienny  o  różnych  wartościach  i  jakościach.  Eksploatacja  inwestycji  nie  wpłynie
negatywnie na zwierzęta. Wszelkie inwestycje należy dostosować do zastałych warunków
oraz  zastosować  wszystkie  przepisy  zawarte  w  przepisach  dla  poszczególnych  form
ochrony przyrody.
Ogniwa fotowoltaiczne zajmą tereny penetracji większych zwierząt w tym ptaków.

9.4. Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny
Podstawowe zmiany klimatyczne na obszarze gminy Nowe Piekuty, podobnie jak w całej
Polsce,  związane  będą  z  globalnymi  zmianami  klimatu,  związanymi  z  efektem
cieplarnianym, a nie ze zmianami w wyniku zagospodarowania przestrzennego.
Modyfikacje lokalnych warunków klimatycznych na obszarze gminy, w wyniku wdrożenia
zapisów projektu Studium nie będą miały znaczącego wpływu na warunki życia ludzi i na
funkcjonowanie przyrody.
Oddziaływanie  na  stan  zanieczyszczenia  powietrza  wystąpi  głównie  na  etapie
inwestycyjnym  i  będzie  wynikać  z  pracy  sprzętu  budowlanego,  transportu  materiałów
budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych.
Ruch  pojazdów,  realizacja  wykopów  oraz  składowanie  gleby  z  urobku  i  ewentualnie
sypkich materiałów budowlanych spowoduje okresową emisję pyłów do atmosfery. 
Będzie ona miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu
budowy. Wobec dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na
warunki aerosanitarne w rejonie realizacji przedsięwzięcia.
Wpływ  planowanych  przedsięwzięć  na  klimat  akustyczny  został  przedstawiony  przy
oddziaływaniu na ludzi (p. 9.2.), hałas jako główny element oddziaływujący na ludzi  dla
którego ustalono normy prawne w odniesieniu do ludzi. 

Nie obserwuje się oddziaływań ogniw fotowoltaicznych na powietrze atmosferyczne w tym
na klimat akustyczny. Biogazownie 

9.5. Krajobraz i powierzchnia ziemi
Krajobraz  gminy  w  zależności  od  proponowanej  w  niej  intensywności  zabudowy  nie
zmieni  swojego  charakteru.  Nowa  zabudowa  będzie  powstawała  na  zasadzie
uzupełnienia,  powiększenia  istniejącej  sieci  osadniczej  z  poszanowaniem  terenów
cennych przyrodniczo. 
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Ocena estetyki  krajobrazu jest  rzeczą  subiektywną.  Widoczność  proponowanych
inwestycji  będzie uzależniona od szczegółowej  lokalizacji  i  punktu obserwacji,  oraz od
warunków pogodowych. Negatywne oddziaływanie na krajobraz może mieć zabudowa na
nowych terenach inwestycyjnych, które będą pomniejszały tereny wolne od zabudowy. 
Oddziaływanie  takiej  zabudowy  zależne  będzie  od  rozwiązań  architektonicznych  i
kształtowania terenów zielonych, które możliwe są do przyjęcia na etapie sporządzania
planów zagospodarowania przestrzennego oraz później na etapie projektu budowlanego. 
Oddziaływania  na przypowierzchniową  warstwę  litosfery  w gminie,  będzie  związane z
rozwojem osadnictwa,  rozwojem infrastruktury  drogowej  i  technicznej  oraz  znaczne  z
eksploatacją kruszywa (pisaki i żwiry) i rekultywacją terenów poeksploatacyjnych.

Na etapie inwestycyjnym, związanym z realizacją nowego zainwestowania osadniczego 
i infrastrukturowego, prognozuje się wystąpienie następujących przekształceń: 
• przekształcenia  w  przypowierzchniowych  strukturach  geologicznych,  związane  z

pracami ziemnymi – wykopy w celu posadowienia fundamentów budynków i obiektów
technicznych, poprowadzenia ciągów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu; 

• zmiany  lokalnego  ukształtowania  terenu  (niwelacje  terenu,  nasypy,  wykopy,
wprowadzenie podsypek); 

• zmiany  aktualnego  użytkowania  gruntu,  tereny  rolne  zostaną  zamienione  pod
zainwestowanie osadnicze;

• przekształcenia  w  przypowierzchniowych  strukturach  geologicznych  i  likwidacja
pokrywy glebowej;

• przekształcenia  fizyczne  pokrywy  glebowej  w  sąsiedztwie  terenów  planowanych
inwestycji, 

• przekształcenia  fizyko-chemicznych właściwości  gleb  wystąpią  również  na  terenach
składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego;

• utwardzenie dużej części terenu (głównie przeznaczonej pod ciągi komunikacyjne).
Na  etapie  funkcjonowania  ustaleń  projektu  Studium,  przekształcenia  wierzchniej
warstwy  litosfery  będą  mniej  znaczące  w  porównaniu  z  etapem  inwestycyjnym.
Wzmożone  oddziaływanie  na  powierzchnię  ziemi  może  potencjalnie  wystąpić  w
przypadku  nadmiernego  użytkowania  turystyczno-rekreacyjnego  i  sportowego  terenów
turystycznych prowadzącego do zniszczeń roślinności i powstania wydepczysk (klepisk). 
Na  etapie  eksploatacji  dróg,  w  ich  otoczeniu,  możliwe  jest  pogorszenie  jakości  gleb
wynikające  z  zanieczyszczeń  komunikacyjnych  (spływy  zanieczyszczonych  wód
opadowych,  osadzanie  pyłów i  zanieczyszczeń,  stosowanie  środków chemicznych  do
zimowego utrzymania dróg). 
Ogniwa fotowoltaiczne zajmą określoną powierzchnię terenu, w czasie realizacji nastąpią
zaburzenia gruntu, przejazdy ciężkiego sprzętu budowlanego. Wszystkie spowodowane
szkody  będą  naprawione  po  zrealizowaniu  instalacji.  W  krajobrazie  nastąpi  zmiana
poprzez  wprowadzenie  nowych  obiektów  technicznych  na  znacznej  powierzchni.  Ze
względu na dosyć niskie (2-3 m) wysokości i lekkie konstrukcje nie będą rażąco wpisywać
się w krajobraz, a widoczność ich jest uzależniona od punktu obserwacji 

9.6. Wody powierzchniowe i wody podziemne
Gmina jest dobrze zwodociągowana, prawie w 90%. Wydajność istniejących ujęć wody
oraz ich planowana modernizacja, jest wystarczająca dla zaspokojenia ludności w wodę w
100%   i  nie  powinna stanowić  bariery rozwojowej  gminy.  Dopuszczalne jest  również
zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody. 
Zapisy projektu zmiany Studium dotyczące zaopatrzenia w wodę  i  gospodarki wodno-
ściekowej,  w  powiązaniu  z  przewidzianym  w  projekcie  Studium  rozwojem  terenów
inwestycyjnych, nie spowodują znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko
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wodne. Kierunki rozwoju infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych
wymagają  uszczegółowienia  na  dalszych  etapach  planowania  zagospodarowania
przestrzennego.  Przy  założeniu  właściwego  funkcjonowania  wszystkich  elementów
planowanego,  docelowo  systemu  unieszkodliwiania  ścieków  sanitarnych  oraz  wód
opadowych oraz zmniejszenia udziału azotanów w nawożeniu, zminimalizowana zostanie
możliwość powstania zagrożeń dla wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu. 
Właściwym rozwiązaniem jest założone w projekcie zmiany Studium odprowadzanie jak
największej  ilości wód deszczowych i  roztopowych do gruntu,  czyli  powierzchniowo, w
miejscu ich opadu. Przeciwdziała to m. in. obniżeniu zwierciadła wód podziemnych. 
Zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu zabezpiecza wody powierzchniowe przed
zanieczyszczeniem.
Realizacja  ustaleń  projektu  Studium  nie  stwarza  zagrożenia  dla  osiągnięcia  celów
środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Środkowej  Wisły”  Rozporządzeniu  nr  8/2015  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Środkowej  Wisły (Dz.  Urz.  Woj.  Podl.  poz.  1249,
1251).

W kierunkach Studium zapisano również, że w celu ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych, należy podjąć na obszarze gminy następujące działania: 

• budowę  oczyszczalni przydomowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej
jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych lub technicznych,

• wyposażenie  zabudowy  rozproszonej  nie  objętej  siecią  kanalizacyjną  w  szczelne
zbiorniki osadowe, 

• ewidencjonowanie i kontrola techniczna zbiorników bezodpływowych,

• ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych
na obszarach dolin rzecznych i obniżeń terenu (z płytkim zaleganiem wód gruntowych),

• stopniowe  ograniczanie  negatywnego  wpływu  na  środowisko  zanieczyszczeń
obszarowych pochodzących z działalności rolniczej,

• modernizację  istniejących stacji uzdatniania wody,

• minimalizację  strat  wody  na  przesyle  wody  wodociągowej  poprzez  sukcesywną
wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,

• przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej propagującej optymalizację zużycia
wody przez indywidualnych użytkowników.

W celu zwiększenia zasobów wód powierzchniowych, należy: 

• zachowanie  istniejących  cieków  powierzchniowych  zarówno  naturalnych  jak  i
sztucznych,

• racjonalnie gospodarować  wodą  na obszarach typowo rolniczych z wykorzystaniem
istniejących systemów melioracyjnych, 

• w pełni wykorzystywać dostępne zasoby wodne do celów rekreacyjno – turystycznych,

• zastosowanie  wszelkich  rozwiązań  o  których  mowa  powyżej,  nie  przewiduje  się
wystąpienia  niekorzystnego  wpływu  projektowanych  inwestycji  na  stan  wód
powierzchniowych i podziemnych.  

Ogniwa fotowoltaiczne nie mają wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. 
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9.7. Zasoby naturalne
Surowce,  które  człowiek  czerpie  ze  środowiska  przyrodniczego  na  swoje  potrzeby
nazywają się zasobami naturalnymi ziemi. Zasoby te dzielą się na nieorganiczne takie jak:
powietrze, surowce mineralne, gleba, woda oraz organiczne tj. rośliny i zwierzęta.

W  związku  z  eksploatacją  kruszywa  naturalnego  na  terenie  gminy  nastąpi
uszczuplenie udokumentowanych zasobów surowcowych. 

9.8. Zabytki i dobra materialne
Teren  przyszłych  lokalizacji  inwestycji  nie  wpłynie  negatywnie   na  zabytki  czy  dobra
materialne.  Sieć  dróg  wykorzystywana  w  czasie  budowy  czy  późniejszej  eksploatacji
zostanie  zmodernizowana  czy  wyremontowana  zgodnie  z  potrzebami.  Tereny
zdegradowane  podczas  budowy  zostaną  zrekultywowane,  rekultywacji  podlegać  będą
tereny pogórnicze we wcześniej wskazanym kierunku w planie ruchu. 
Wszelkie  prace  ziemne  i  inwestycje  na  stanowisku  archeologicznym  mogą  być
wykonywane  jedynie  po  uzyskaniu  pozwolenia  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków
oraz  po  przeprowadzeniu  ratowniczych  badań  archeologicznych  lub  pod  nadzorem
archeologicznym. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych  na  przedmiot,  co  do którego istnieje  przypuszczenie,  iż  jest  on zabytkiem,
należy:  wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

• zabezpieczyć,  przy  użyciu  dostępnych  środków,  ten  przedmiot  i  miejsce  jego
odkrycia;

•  niezwłocznie zawiadomić o tym konserwatora zabytków, wójta gminy lub policję.

Ogniwa fotowoltaiczne staną  się  same dobrem materialnym,  sposobem wykorzystania
gruntów poprzez  posadowienie poszczególnych paneli. Tereny rolne znajdujące się pod
panelami jak i między nimi mogą być wykorzystywane w dalszym ciągu rolniczo w sposób
ekstensywny.

9.9. Obszary NATURA 2000
Wszelkie inwestycje  przewidziane w Studium,  tak  jak  i  cała  gmina położone są  poza
obszarami Natura 2000 i w znacznej odległości od nich co wskazuje na brak oddziaływań
na obszary Natura 2000.

10.  Rozwiązania  mające  na  celu  zapobiegania,  ograniczanie  lub  kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji  projektowanego  dokumentu,  w  szczególności  na  cele  i  przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi w niniejszej
„Prognozie oddziaływania na środowisko” zaleca się następujące działania:

• zaleca  się,  aby  prace  wykonywane  ciężkim  sprzętem  w  fazie  realizacji  inwestycji
prowadzone były poza sezonem lęgowym ptaków, rozrodczym płazów,

•  w  przypadku  konieczności  prowadzenia  prac  przy  dużych  inwestycjach  w  sezonie
lęgowym niezbędny jest nadzór ornitologiczny,

• wskazane  jest,  aby  wszelkie  działania  związane  z  lokalizacją  inwestycji  nie  były
zlokalizowane na cennych siedliskach przyrodniczych, 

• wskazane  jest  tworzenie  przepustów  i  przejść  dla  zwierząt  na  terenach  inwestycji
liniowych,
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• tworzenie  stref  buforowych na  terenach stref  brzegowych zbiorników wodnych i
cieków,

• zakaz regulacji brzegów zbiorników wodnych,
• wskazane jest, aby wycinka drzew i krzewów odbywała się poza sezonem wegetacyjnym, 
• zaleca się,  aby roboty budowlane na gruntach użytkowanych rolniczo  dostosować  do

okresu wegetacji roślin,
• zaleca się, aby prace ziemne wykonywane były w okresie niskich i średnich stanów wód

gruntowych,  a  także rygorystyczne  przestrzeganie  reżimu  technologicznego  podczas
wykonywania  rowów w celu  nie dopuszczenia  do  zanieczyszczenia wód gruntowych
oraz za ich pośrednictwem wód powierzchniowych,

• zaleca się, aby prace ziemne prowadzone w pobliżu drzew – drzewostanów wykonywać w
sposób niepowodujący zagrożeń dla systemów korzeniowych i pni drzew sąsiednich,

• należy ograniczyć do minimum nieuzasadnione przejazdy ciężkiego sprzętu przez tereny
leśne, hydrogeniczne i łąki,

• utrzymanie  zieleni  wzdłuż  obiektów liniowych,  pozostawienie  starodrzewu i  roślinności
śródpolnej,

• tworzenie nowych terenów zielonych gatunkami rodzimymi, 
• w miejscach,  gdzie  szczególnie  intensywnie  poruszał  się  ciężki  sprzęt  kołowy  należy

dokonać spulchnienia gruntu,
• należy chronić warstwę próchniczą gleby, w celu późniejszego jej użycia do rekultywacji

gruntów w kierunku przywrócenia do użytkowania rolniczego,
• masy ziemne powstające w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu budowy, zaleca

się wykorzystać do przywrócenia naturalnej rzeźby terenu, 
• należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie budowy i

eksploatacji inwestycji, magazynować je w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach  oraz  przekazywać  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  ich
odzysk i unieszkodliwianie,

• racjonalne  zasady  wykorzystania  oświetleń  zewnętrznych,  szczególnie  na  terenach
chronionych i w ich sąsiedztwie.

Realizacją  projektu „Studium…” nie przewiduje wystąpienia przekształceń  wymagających
kompensacji  przyrodniczej,  niezbędnej  do  zapewnienia  spójności  i  właściwego
funkcjonowania obszarów Natura 2000. W związku z realizacją ustaleń projektu „Studium...”
nie  wystąpią  zmiany  prowadzące  do  przekształceń  obszarów  Natura  2000  oraz  do
pogorszenia sieci ich połączeń ekologicznych.

11.  Rozwiązania  alternatywne  do  rozwiązań  zawartych  w  projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w
tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki  lub
luk we współczesnej wiedzy

Rozwiązaniem alternatywnym do przedstawionych w projekcie rozwiązań  byłoby
zaniechanie  realizacji  przedstawionych  zagadnień,  co  doprowadziłoby  do  stagnacji
rozwoju gospodarczego w gminie.

Nie ma rozwiązań  alternatywnych do proponowanych w studium inwestycji.  Na etapie
projektowania  rozwoju  gminy  Bargłów Kościelny  wybrano  najlepsze  warianty  podziału
obszaru  gminy  na  strefy  polityki  przestrzennej  z  uwzględnieniem  priorytetu  ochrony
przyrody zgodnie z zapisami zawartymi dla poszczególnych form ochrony przyrody. 
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12.  Opis  przewidywanych  metod  i  częstotliwość  monitoringu  w  przypadku
znaczącego  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze  ,  spowodowanego  realizacją
inwestycji
W  wyniku  przeprowadzanych  analiz  stwierdzono,  iż  realizacja  sieci  osadniczej  nie
spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym obszary
Natura 2000.  Tym samym nie zaleca się  działań  kompensujących,  a jedynie działania
łagodzące i urządzenia zabezpieczające.

Po zastosowaniu środków łagodzących praktycznie zostanie wyeliminowane negatywne
oddziaływanie inwestycji na analizowane elementy abiotyczne. 

Przed  rozpoczęciem  eksploatacji  inwestycji  inwestor  zobowiązany  jest  do
przeprowadzania  badań  poziomu  hałasu  w  środowisku.  Obowiązek  taki  nakłada  na
inwestora: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2008.25.15
art. 76, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

W przypadku  ptaków proponuje  się  wykonanie  monitoringu  w  ciągu  minimum dwóch
okresów  12  miesięcznych  (optymalnie  w  1  oraz   3  roku  po  oddaniu  inwestycji  do
eksploatacji).

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem  opracowania  jest  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  do  zmiany
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Nowe
Piekuty.
Prognoza zawiera podstawę prawną jej wykonania oraz cel wykonania. Mówi o zawartości
projektu Studium, które składa się z IV części tekstowych i graficznej. 
Podane  są  informacje  o  metodach  zastosowanych  przy  dwuetapowym  sporządzaniu
prognozy. 
Wprowadzona  aktualizacja  jest  zgodna  z  krajowymi,  wojewódzkimi,  powiatowymi  i
gminnymi dokumentami planistycznymi oraz programami ochrony środowiska.
Dokument  zawiera  propozycje   dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków
realizacji postanowień planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.
Prognoza wykazała brak transgranicznych oddziaływań na środowisko.
Scharakteryzowano stan środowiska przyrodniczego. Rzeźba terenu gminy jest typowo
równinna miejscami niskofalista, porozcinana dolinami niewielkich rzek.
Pod  względem  geologicznym  obszar  gminy  Nowe  Piekuty  leży  głównie  na  glinach
zwałowych w dolinach rzek piaski i żwiry wodnolodowcowe.
Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża piasku ze żwirem, które są i były
eksploatowane.  Na  terenie  gminy  mamy  do  czynienia  z  utworami  czwartorzędowymi
plejstoceńskimi i holoceńskimi. Plejstoceńskie utwory to utwory morenowe wysoczyzny. 
Gleby  na  terenie  gminy  wykształciły  się  na  utworach  polodowcowych.  Są  to  gleby
brunatne  właściwe  z  udziałem gleb  brunatnych  kwaśnych  z  niewielkim  udziałem gleb
bielicowych. Gleby wytworzone zostały na glinach lekkich, piaskach gliniastych lekkich,
piaskach  gliniastych  mocnych  z  małą  domieszką  części  humusowych.  Grunty  orne
charakteryzują się wysoką wartością użytkowo-rolniczą, o czym świadczy udział gleb III i
IV klasy bonitacyjnej  polodowcowej.  Są  to gliny spiaszczone w różnym stopniu,  piaski
gliniaste, piaski i żwiry itp.  wynoszący ponad 70% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów gleby te podlegają szczególnej ochronie prawnej
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przed  zmianą  użytkowania  na  cele  nierolnicze  i  nieleśne.  Gmina Nowe Piekuty
posiada gleby o korzystnych właściwościach agrotechnicznych w skali powiatu i całego
województwa podlaskiego.
Teren gminy położony jest  w dorzeczu Wisły,  na obszarze sześciu JCWP (Jednolitych
Części  Wód Powierzchniowych)  na rzekach Mianka do Dzieży,  Markówka,  Liza,  Ślina,
Brok  i  Mianka  od  Dzieży  (Dzierzy).  JCWP są  najczęściej  w  stanie  złym i  w  połowie
zagrożone osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego.
Warunki  klimatyczne  gminy  Nowe  Piekuty  są  charakterystyczne  dla  obszaru  północno-
wschodniej  Polski.  Na  podstawie  danych  lokalnej  stacji  agrometeorologicznej  
w  Szepietowie  średnio  w  ciągu  roku  obserwuje  się  od  560-570mm  opadów
meteorologicznych, skupionych głównie w okresie od kwietnia do września (60%). Jest to
zjawisko korzystne w aspekcie agrotechnicznym, gdyż zaspokaja potrzeby roślin w okresie
wegetacji. Okres nasilenia opadów przypada zazwyczaj na lipiec.
Najbardziej korzystną cechą klimatyczną obszaru gminy jest dość duże nasłonecznienie.
Wszystkie elementy środowiska przyrodniczego wzbogacono o ryciny.

Lasy wraz z terenami zakrzaczonymi i zadrzewionymi zajmują niewielką powierzchnię
gminy ok. 16% (15,8%). Lesistość powiatu jest stosunkowo niewielka. Spowodowane jest
to  występowaniem  gleb  dobrych  klas  bonitacyjnych  i  ich  rolniczym  wykorzystaniem.
Zlokalizowane lasy na terenie gminy Nowe Piekuty, należą do Nadleśnictwa Rudka, gdzie
przeważają drzewostany liściaste i mieszane stanowiące 87% , w którym dominuje dąb.
Na terenie gminy nie występują punktowe źródła zanieczyszczeń.
Gmina nie posiada sieci kanalizacyjne, na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia
ścieków przy Zespole Szkół.  Gmina Nowe Piekuty prawie w 90% jest zwodociągowana.
Poważnym zagrożeniem dla wód jest eutrofizacja ze źródeł rolniczych. Na terenie gminy
występują  obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego.
Przekształcenia  litosfery  to  głównie  zabiegi  agrotechniczne  oraz  wyrobiska
poeksploatacyjne.
Na terenie gminy nie występują  obszarowe tereny chronione,  jedynie zlokalizowane są
dwa pomniki przyrody.    W otoczeniu gminy w odległości ponad 8 km położone są obszary
Natura 2000 oraz w odległości ponad 13 km położone są: Narwiański Park Narodowy i
Obszar Chronionego Krajobrazu.
Stwierdzono, że brak realizacji przedsięwzięć proponowanych w studium nie spowoduje
zmian  w  środowisku  i  w  granicach  opracowania  nie  występują  problemy  ochrony
środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu. 
Projekt studium opracowany jest w nawiązaniu do dokumentów w których nawiązuje się do
celów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz
regionalnym.  Stwierdza  się  brak  naturalnych  zagrożeń  środowiska  (ruchy  masowe,
powodzie).
Przeanalizowano oddziaływania ustalenia studium na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego. Oddziaływania ujęto tabelarycznie i opisowo na poszczególne składowe.
Gdzie ogólnie można stwierdzić, że oddziaływania będą miały miejsce w fazie realizacji
inwestycji. Etap funkcjonowania będzie neutralny przy wykorzystaniu dostępnych środków
łagodzących wpływ negatywny na środowisko.
 Ustalenia  zmiany  Studium  stanowią  kierunki  podejmowanych  działań  w  dłuższej
perspektywie  czasu,  są  wytycznymi  dla  przyszłych  planów  zagospodarowania
przestrzennego. Działania podejmowane według ustaleń zmiany Studium… można uznać
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za  neutralne.   Realizacja  ustaleń  zmian  studium  nie  spowoduje  negatywnego
wpływu na środowisko co nie przewiduje specjalnego monitoringu. 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana, Alicja Jaworowska – Jurewicz oświadczam, iż będąc autorem
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Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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