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I. INFORMACJE WST PNE 
 
1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest ocena wp ywu ustale  projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy Grodzie skiej (opracowywany na podstawie 
Uchwa y Nr 21/159/2015 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 11 grudnia 2015 r.), nazywanego dalej Planem, 
na zasoby rodowiska przyrodniczego i krajobraz, a tak e przedstawienie skutków wp ywu ustale  Planu 
na stan i funkcjonowanie rodowiska i krajobrazu, w tym warunki ycia mieszka ców.  
Prognoza oddzia ywania na rodowisko, jako element procedury strategicznej oceny oddzia ywania na 
rodowisko, zosta a wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 praz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa dziernika 

2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz 
o ocenach oddzia ywania na rodowisko, a tak e wytycznymi: 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Bia ymstoku, pismo znak: WOO -I.411.1.47.2015.EC 

z dn. 14 stycznia 2016 r.; 
 Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokó ce, pismo znak: NZ.4462/2/2015 z dn. 28 

grudnia 2015 r.  
Przy sporz dzaniu prognozy pos ono si  równie  literatur  z zakresu metodyki sporz dzania ocen 
oddzia ywania planów i studiów, w tym publikacjami takimi jak:  
 Ocena planów i przedsi wzi  znacz co oddzia uj cych na obszar Natura 2000 - Wytyczne 

metodyczne dotycz ce przepisów artyku u 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG;  
 Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Kistowski, Pcha ek, 2009 

r.,  
 Natura 2000 - Niezb dnik urz dnika; 2008 r.; Pawlaczyk. 

 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko oraz 
wytycznych, okre leniu i ocenie podlegaj  skutki rozwi za  funkcjonalno-przestrzennych i innych 
ustale  zawartych w projekcie miejscowego planu, które wp ywaj  na jako , stan i funkcjonowanie 
rodowiska, w tym obszary Natura 2000 i inne obszary podlegaj ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz jako ycia ludzi. Powy sze analizy zosta y przeprowadzone 
dla ca ego obszaru obj tego Planem oraz jego otoczenia. 
W pierwszym etapie rozpoznano szczegó owo ustalenia analizowanego Planu, jako ród a generuj cego 
oddzia ywanie na rodowisko oraz ustalono jego powi zania z innymi dokumentami, w tym z 
obowi zuj cym Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Sokó ka, obowi zuj cym planem miejscowym obejmuj cym obszar sporz dzanego Planu, jak i jego 
otoczenie, Opracowaniem ekofozjograficznym podstawowym, Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Programem Ochrony Województwa Podlaskiego na lata 
2011-2014, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., Programem Ochrony rodowiska 
Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014, Planem gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego 
na lata 2012-2017, Pakietem klimatyczno-energetyczny (przyj ty przez Komisj  Europejsk  w grudniu 
2008 r.), Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektyw  do roku 2030 oraz Dyrektyw  2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 
23.10.2000 r. ustanawiaj  ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramow  
Dyrektyw  Wodn  (nie przeanalizowano powi za  Planu z Programem ochrony rodowiska dla miasta i 
gminy Sokó ka, poniewa  brak jest aktualnego dokumentu z tego zakresu). 
W drugim etapie dokonano rozpoznania stanu rodowiska, jego zasobów, zdolno ci do regeneracji oraz 
tendencji do zmian, okre lono istniej ce problemy ochrony rodowiska oraz cele ochrony na podstawie 
analiz i wniosków zawartych w  dost pnych opracowaniach. Podstaw  odniesienia w prognozie by a 
charakterystyka i ocena stanu istniej cego i planowanego w dokumentach planistycznych opracowana na 
podstawie wizji terenowej (grudzie  2015) i dost pnych materia ów: 
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 Dane przestrzenne o zasi gu oddzia ywania akustycznego dróg – Geoportal (warstwy serwisu 
GDDKiA) 

 Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska o stanie rodowiska 
na terenie powiatu sokólskiego w 2014 r., WIO  Bia ystok 2015 r.; 

 Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska o stanie rodowiska 
na terenie powiatu sokólskiego w 2015 r., WIO  Bia ystok 2016 r.; 

 Mapa glebowo-rolnicza – Podlaski System Informacji Przestrzennej; 
 Mapa geologiczna Polski, skala 1: 50 000 ark. Sokó ka, 2003 r. 
 Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2012 r., 

WIO  Bia ystok 2013 r.; 
 Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2013 r., 

WIO , 2014 r.; 
 Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2015 r., 

WIO , 2016 r.; 
 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Sokó ka, BUDPLAN, 2013 r.; 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Uchwa a Nr IX/80/03 Sejmiku 

Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku; 
 Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektu Studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek; 
 Program Ochrony rodowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014, 2011 r., wraz z  prognoz  

oddzia ywania na rodowisko; 
 Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, Uchwa a Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa 

Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r., wraz z uzasadnieniem; 
 projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cz ci terenu Miasta Sokó ka przy 

ulicy Grodzie skiej, 2016 r.; 
 Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka, 

Uchwa a Nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 29 wrze nia 2011 r.; 
 Wyniki bada  pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w  2013 

roku, WIO  Bia ystok, 2014 r.; 
 zdj cia lotnicze, mapy: http://maps.geoportal.gov.pl/, https://www.google.pl/maps. 

Na podstawie zebranych danych okre lono przewidywane oddzia ywanie planu na poszczególne 
elementy rodowiska oraz ustalono wp yw ustale  planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 
2000 i innych form ochrony przyrody – zidentyfikowano mo liwe ród a oddzia ywa , okre lono typy 
oddzia ywa , skonfrontowano mo liwe oddzia ywania z uwarunkowaniami danego obszaru, 
prognozowano nat enie i zakres oddzia ywa , a nast pnie oceniono ich znaczenie. W przypadku 
wp ywu planu na obszary Natura 2000 oceniano, czy realizacja ustale  analizowanego dokumentu b dzie 
wywiera  negatywne oddzia ywanie na integralno  danego obszaru (uwzgl dniaj c wszystkie elementy 
rodowiska i spójno  obszaru) w nawi zaniu do celów ochrony tego obszaru.  

Nale y podkre li , i  plan miejscowy jest zbiorem wytycznych, na podstawie którego mo na realizowa  
zagospodarowanie. Nie przedstawia on jednak ostatecznego i pe nego obrazu zagospodarowania, tylko 
mo liwe kierunki. Z tego wzgl du ocena ustale  tego planu dotyczy kierunków procesów, które mog  
zaj  pod wp ywem realizacji ustale  planu, a nie dotyczy rzeczywistych procesów, które zajd . W 
Prognozie za ono, e zostanie zrealizowany wariant maksymalnego zagospodarowania terenu wg regu  
okre lonych w planie (równie  tych najmniej korzystnych dla rodowiska). Ponadto w Prognozie wzi to 
pod uwag  fakt, e plan miejscowy wg ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie mo e narusza  ustale  Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. W zwi zku z tym w planie nie ma mo liwo ci wprowadzenia ustale  dotycz cych 
przeznaczenia terenów innych ni  jest to okre lone w Studium. Zatem ocena ustale  planu i mo liwo ci 
rozwi za  alternatywnych dotyczy kszta towania zagospodarowania w ramach okre lonej w studium 
funkcji terenu i wska ników urbanistycznych (zaaprobowanej na etapie uzgadniania i opiniowania 
Studium przez organy ochrony rodowiska). Prognoza obejmuje tereny obj te planem oraz tereny, na 
które b  mia y wp yw ustalenia sporz dzanego dokumentu. 
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Przepisy ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko, ani innych ustaw, nie reguluj  
metod analizy ustale  planu miejscowego. W niniejszej prognozie przyj to metod  oceny porównawczej 
i opisowej przewidywanych zmian w  rodowisku w odniesieniu do stanu istniej cego i stanu 
przewidywanego w wyniku realizacji obecnie obowi zuj cego prawa miejscowego. W pierwszym etapie 
oceny zidentyfikowano mo liwe procesy, które zajd  pod wp ywem realizacji ustale  planu, a nast pnie 
oceniono ich znaczenie.  
Je eli w prognozie stwierdzono by mo liwo  wyst pienia znacz cych negatywnych oddzia ywa  na 
rodowisko, mog cych by  rezultatem realizacji sporz dzanego Planu, ustalono by rozwi zania agodz ce 

i zapobiegaj ce.  
Je eli mimo zastosowania rodków agodz cych zagro enie dla rodowiska nadal by wyst powa o 
nale oby rozwa  mo liwo  zastosowania rozwi za  alternatywnych, a nast pnie podda  je 
prognozie oddzia ywania. W przypadku, gdy brak jest rozwi za  alternatywnych (w przypadku planów 
jedynym dzia aniem alternatywnym jest najcz ciej odst pienie od realizacji tego dokumentu, gdy  
istniej ce uwarunkowania, takie jak obowi zek niesprzeczno ci z ustaleniami Studium uikzp, struktura 

asno ci, granice planu ustalone uchwa , nie pozwalaj  na wprowadzenie przestrzennych rozwi za  
alternatywnych) które wyklucz  negatywne oddzia ywanie, nale oby okre li  i oceni rodki 
kompensuj ce. 
Prognoza nie zawiera oddzielnego za cznika graficznego, gdzie przedstawionoby waloryzacj  obszaru 
oddzia ywania ustale  Planu na rodowisko. Wynika to z faktu, i  ca y teren opracowania charakteryzuje 
si  stosunkowo jednorodnymi warunkami rodowiska przyrodniczego oraz jednorodn  sytuacj  prawn . 
Brak jest wi c mo liwo ci prezentacji specyficznych uwarunkowa  stanu rodowiska w obszarze planu. 
Uzasadnienie powy szej tezy zosta o wskazane w dalszej cz ci opracowania. Prognoza zawiera rysunki 
za czone do cz ci tekstowej odzwierciedlaj ce uwarunkowania, w tym uwarunkowania przyrodnicze, 
wspólne dla ca ego terenu obj tego sporz dzeniem Planu. Rozró nienie oddzia ywa  Planu dotyczy 
dwóch wyznaczonych Planem terenów, które zosta y zaprezentowane na rys. 1. Oddzia ywanie Planu 
zosta o opisane w dalszej cz ci prognozy w podziel  na te tereny, o ile by o to oddzia ywanie odmienne. 
Opracowuj c Prognoz  odniesiono si  do nast puj cych aktów prawa krajowego: 
 ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa 

w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909, z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100, z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu us ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 880 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z pó n. zm.) 
 ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pó n. zm.) 
 ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu porz dku i czysto ci w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pó n. zm.) 
 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b cych 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj cych si  do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1713) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro lin (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1409) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 pa dziernika 2014 r. r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1348) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z pó n. zm.) 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz ci wód 
powierzchniowych oraz rodowiskowych norm jako ci dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1187) 
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 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 112) 

 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pó n. zm.) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) 
 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 
1883) 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) 

 rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków 
przemys owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964, z 
pó n. zm.). 

 
3. PROPOZYCJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIE  PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

Po wej ciu w ycie Planu miejscowego skutki jego realizacji b  analizowane zgodnie z obowi zuj cymi 
aktami prawnymi. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym burmistrz miasta i gminy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady miejskiej, 
przeprowadza analiz  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i po uzyskaniu odpowiednich opinii 
przekazuje radzie miejskiej uzyskane wyniki. Wskazuje si , aby w dokumencie tym oceniono czy 
przewidywane w niniejszej prognozie skutki s  zgodne z rzeczywistym stanem. W przypadku 
stwierdzenia negatywnych oddzia ywa  nieprzewidzianych w niniejszym dokumencie nale oby podj  
odpowiednie dzia ania okre lone w art. 27 powy szej ustawy.  

 
4. INFORMACJE O ZAWARTO CI I G ÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ O JEGO POWI ZANIACH Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

Regulacje zawarte w Planie maj  na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym wyznaczenie 
terenu zabudowy produkcyjno-us ugowej i obs uguj cej go drogi wewn trznej (integralnie zwi zanej z 
terenem zabudowy produkcyjno-us ugowej), a tak e okre lenie zasad z zakresu kszta towania przestrzeni 
oraz wyposa enia w infrastruktur  techniczn . 

W Planie zosta y okre lone: 
 przeznaczenie terenów, zasady i warunki zabudowy oraz zasady ochrony i kszta towania adu 

przestrzennego; 
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kszta towania krajobrazu, w tym: 

ochrony rodowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych, ochrony klimatu akustycznego, 
ochrony jako ci powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony i kszta towania krajobrazu; 

 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
 zasady obs ugi komunikacyjnej; 
 zasady dotycz ce infrastruktury technicznej, w tym ustalenia z zakresu: 

 zaopatrzenia w wod , 
 odprowadzania cieków, 
 usuwania odpadów sta ych, 
 zaopatrzenia w energi  elektryczn , 
 zaopatrzenia w ciep o. 
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza nast puj ce tereny o ró nym 
przeznaczeniu: 
PU (powierzchnia ok. 32,8 ha) - zabudowy produkcyjno-us ugowej wraz z obiektami i urz dzeniami 
towarzysz cymi oraz uzbrojeniem terenu. Na terenie, tym dopuszczono lokalizacj  obiektów zwi zanych 
z przetwarzaniem odpadów, za wyj tkiem odpadów niebezpiecznych, a tak e dopuszczono 
lokalizowanie sk adów i magazynów oraz obiektów us ugowych zwi zanych z handlem specjalistycznym 
(odpowiadaj cym profilowi produkcji) oraz obiektów zwi zanych z funkcj  administracyjno-biurow  i 
socjaln .  
KDW (powierzchnia ok. 0,7 ha) – drogi wewn trznej klasy dojazdowej wraz z urz dzeniami 
technicznymi i obiektami liniowymi uzbrojenia terenu zwi zanymi z funkcjonowaniem drogi. 

Problematyka ochrony i kszta towania rodowiska, przyrody i krajobrazu w projekcie Planu 
 ustalono, e prowadzona dzia alno  nie mo e powodowa  przekroczenia standardów jako ci 

rodowiska poza granicami terenu, do którego w ciciel posiada tytu  prawny, w tym nie mo e 
przekracza  standardów w zakresie emisji ha asu i zanieczyszcze  oraz wytwarzania pola 
elektromagnetycznego dopuszczalnych dla terenów s siednich; 

 na terenie produkcyjno-us ugowym zakazano lokalizacji zak adów o zwi kszonym i du ym ryzyku 
wyst pienia awarii przemys owej; 

 w zakresie ochrony rodowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustalono: 
o zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gleby cieków, zawieraj cych substancje 

zanieczyszczaj ce w ilo ciach przekraczaj cych dopuszczalne warto ci wska ników 
zanieczyszcze , które s  okre lone w przepisach odr bnych, 

o odprowadzanie cieków bytowych docelowo do miejskiej kanalizacji sanitarnej, za  tymczasowo, 
do czasu jej wybudowania dopuszczono odprowadzanie cieków bytowych w oparciu 
o indywidualne systemy, to jest do szczelnych zbiorników na nieczysto ci lub do lokalnej 
(zak adowej) oczyszczalni cieków, 

o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych uj tych w otwarte lub zamkni te systemy 
kanalizacyjne pochodz ce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej do gruntu lub do cieków 
powierzchniowych, przy spe nieniu warunków okre lonych w przepisach odr bnych, 

o cieki technologiczne przed zrzutem do odbiornika wymagaj  oczyszczenia wst pnego 
z zanieczyszcze  przemys owych w urz dzeniach oczyszczaj cych znajduj cych si  w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytu  prawny, niezale nie od dalszego sposobu oczyszczania, 
zgodnie z przepisami odr bnymi; 

 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustalono zaopatrzenie w ciep o z miejskiej sieci 
ciep owniczej lub indywidualnych róde  ciep a z zastosowaniem niskoemisyjnych no ników energii 
w systemach grzewczych budynków m.in. takich jak: gaz ziemny, pellet, energia elektryczna, 
odnawialne ród a energii, w tym ród a wykorzystuj ce w procesie przetwarzania energi  wiatru 
o mocy nie wi kszej ni  moc mikroinstalacji, za wyj tkiem energii odnawialnej otrzymywanej 
z biogazu rolniczego; 

 w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustalono zakaz lokalizowania w 
strefach technicznych linii elektroenergetycznych redniego napi cia wskazanych na rysunku Planu 
(b cych strefami ich potencjalnego oddzia ywania), do czasu likwidacji lub skablowania tych linii, 
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wszelkie pozosta e inwestycje na 
terenie strefy technicznej wymagaj  uwzgl dnienia – na etapie projektowania, realizacji oraz 

ytkowania – przepisów odr bnych; 
 w zakresie ochrony funkcjonowania przyrodniczego ustalono: 
o  zachowanie minimum 15% powierzchni dzia ek budowlanych w terenie zabudowy produkcyjno-

us ugowej jako powierzchni biologicznie czynnej (rozumianej jako grunt rodzimy pokryty 
ro linno ci  lub wod  powierzchniow , niezabudowany i nie stanowi cy nawierzchni dojazdów, 
doj  pieszych, tarasów i stropodachów za wyj tkiem 50% powierzchni pokrytej a urow  
ekokostk ), 

o wy czenie z produkcji le nej, gruntu le nego istniej cego na terenie produkcyjno-us ugowym, 
mimo uzyskanej zgody na zmian  przeznaczenia, jedynie w niezb dnym zakresie, koliduj cym z 
projektowanym zagospodarowaniem; 



Prognoza oddzia ywania na rodowisko do projektu m.p.z.p. cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy Grodzie skiej 

Warszawa’2016                                                                                          

 

7

Rys. 1. Rysunek projektu Planu 
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 w zakresie ochrony powierzchni ziemi ustalono prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z 
przepisami odr bnymi zapewniaj cymi ochron ycia i zdrowia ludzi oraz ochron rodowiska; 

 w zakresie ochrony i kszta towania krajobrazu ustalono: 
o obiekty budowlane i zwi zane z nimi urz dzenia nale y projektowa  w sposób zharmonizowany 

w zakresie, zastosowanych materia ów i kolorystyki, 
o niezabudowane i nieutwardzone cz ci terenów nale y zagospodarowa  zieleni  ozdobn  oraz 

elementami ma ej architektury, stanowi cymi harmonijne uzupe nienie zabudowy, 
o w przypadku kolizji inwestycji ze znajduj cymi si  w obszarze Planu stanowiskami 

archeologicznymi (Sokó ka, stanowisko nr 10 (AZP 31-90/11) – osada, XV – XVII w.; Sokó ka, 
stanowisko nr 11 (AZP 31-90/12) – osada, XV – po . XVII w. Sokó ka, stanowisko nr 12 (AZP 31-
90/13) – osada, nowo ytno ), nale y wyprzedzaj co przeprowadzi  badania wykopaliskowe 
zgodnie z przepisami odr bnymi, 

o formy architektoniczne obiektów budowlanych w terenie produkcyjno-us ugowym: 
maksymalna wysoko  budynków – trzy kondygnacje nadziemne, nie wi cej ni  12 m, 
dachy budynków – symetryczne, dwu lub wielospadowe o k cie nachylenia po aci dachowych od 
150 do 450 lub o formach p askich (do 150), 
maksymalna wysoko  budowli, z wyj tkiem zwi zanych z procesem technologicznym – 50 m, 
kolorystyka: zakaz stosowania agresywnej kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachów, 
kolorystyka obiektów ma ej architektury i ogrodzenia powinna wspó gra  z kolorystyk  
budynków. 

 
Analizowany dokument powi zany jest z szeregiem dokumentów rangi lokalnej i ponadlokalnej. 
Przeznaczenie terenu, jak równie  inne ustalenia, w tym zasady ochrony rodowiska przyrodniczego, 
zosta y opracowane w projekcie Planu na podstawie wytycznych okre lonych w zmianie Studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka. Wymienione 
Studium zosta o zatwierdzone Uchwa  Nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Sokó ce z dnia 29 wrze nia 
2011 r. Dla tego dokumentu w trakcie procedury jego sporz dzania uzyska o pozytywne opinie organów 
ochrony rodowiska, a tak e organów, które uzgadnia y ten projekt w zakresie zada  rz dowych lub 
regionalnych okre lonych w dokumentach takich jak Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania 
kraju, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Polityka ekologiczna pa stwa, 
Program ochrony rodowiska województwa podlaskiego.  
W obowi zuj cym Studium, w obr bie granic analizowanego Planu, wyznaczono podstawowo stref  
zabudowy przemys owo-sk adowej i us ugowo-rzemie lniczej P2,UR (zabudowa produkcyjno-sk adowa 
bez  ogranicze  kubatury,  P2  –  perspektywa  lub  brak  odpowiedniego  terenu  na  P1,  UR  –  us ugi  
uci liwe), wzd  linii kolejowej w cz ci zachodniej obszaru planu wyznaczono teren drogi publicznej. 
W obr bie terenu Planu wskazano tak e istniej ce (w ówczesnym czasie) tereny le ne – ZL (strefa le na) 
oraz teren rolny - R wzd  planowanej drogi krajowej klasy ekspresowej (strefa produkcji rolnej – grunty 
rolne). 
W obr bie strefy zabudowy przemys owo-sk adowej i us ugowo-rzemie lniczej P2,UR w Studium 
ustalono zabudow  przemys ow , sk adów, magazynów, rzemios a uci liwego, produkcji i us ug 
uci liwych. Dopuszczono równie  zabudow  mieszkaniow  spe niaj  potrzeby w asne w ciciela 
terenu. Ustalono, e strefa uci liwo ci zak adu musi mie ci  si  w granicach jego w asnej dzia ki. 
Dopuszczono ustalenie w planach miejscowych wysoko  zabudowy w zale no ci od potrzeb. 
W otoczeniu terenu Planu w Studium wyznaczono tereny komunikacji  –  kolejowej  i  drogi  publiczne,  w 
tym na pó noc od granic planu teren drogi publicznej klasy ekspresowej S19, ponadto podstawowo 
wyznaczono strefy: zabudowy przemys owo-sk adowej i us ugowo-rzemie lniczej - P2,UR, le  – ZL i 
produkcji rolnej – grunty rolne – R. 
Wyrys ze Studium znajduje si  na rysunku Planu. 

Dla ww. zmiany Studium, zosta a sporz dzona prognoza oddzia ywania na rodowisko. W ww. 
prognozie ustalono, e ze wzgl du na po enie i planowany charakter zainwestowania, w obszarze 
obj tym analizowanym Planem, nie przewiduje si  istotnego negatywnego oddzia ywania zmiany 
Studium  na  rodowisko,  w  tym  w  szczególno ci  na  istniej ce  w  tym  rejonie  formy  ochrony  przyrody.  
Tereny te ze wzgl du na znaczn  odleg  nie b  oddzia ywa y na obszary Natura 2000. Planowana 
zabudowa powinna by  realizowana na terenach wyznaczonych na ten cel w planach miejscowych, pod 
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warunkiem zapewnienia zgodnych z przepisami odr bnymi wymaga  w zakresie zaopatrzenia w wod  i 
odprowadzania cieków, a tak e ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed ha asem, przy 
jednoczesnym przyj ciu zasady, e strefa uci liwo ci zak adu mie ci si  w granicach jego w asnej dzia ki.  

Obecnie w obr bie terenu sporz dzanego Planu, jak i w jego s siedztwie obowi zuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sokó ka w granicach administracyjnych i cz ci obszaru gminy 
Sokó ka przyj ty uchwa  Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokó ce w dnia 31 marca 2006 r. W Planie 
tym w obr bie przedmiotowego obszaru wyznaczono podstawowo tereny rolne. Zachowano równie  
niewielkie enklawy terenów le nych. W otoczeniu analizowanego obszaru ustalono równie  podstawowo 
tereny o ww. przeznaczeniu. Ponadto tak jak w Studium wyznaczono tereny komunikacji – kolejowej i 
drogi krajowej klasy ekspresowej. Na po udnie od przedmiotowego terenu zaplanowano tereny 
produkcji, sk adów, magazynów i przedsi biorstw budowlanych. 
Dla ww. planu miejscowego zosta a sporz dzona prognoza oddzia ywania na rodowisko. W prognozie 
tej stwierdzono brak negatywnego oddzia ywania ustale  tego planu w zakresie przedmiotowego 
obszaru, ze wzgl du na adaptacj  istniej cego zagospodarowania. Jednocze nie wskazano, i  na stan 
rodowiska na tym obszarze mog  oddzia ywa  m.in. ruch pojazdów na planowanej drodze krajowej 

klasy ekspresowej, ruch poci gów oraz przesy  energii liniami elektroenergetycznymi redniego napi cia 
po onymi m.in. na przedmiotowym obszarze. Nie przewidywano negatywnego oddzia ywania 

siaduj cych terenów produkcji, sk adów, magazynów i przedsi biorstw budowlanych na analizowany 
obszar planu. 

W niniejszej prognozie przeanalizowano równie  powi zania sporz dzanego Planu z takimi 
dokumentami jak: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporz dzone gminy Sokó ka, 2013 r., Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Strategia Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 r., Program Ochrony rodowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014, Plan 
gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, Pakiet klimatyczno-energetyczny 
(przyj ty przez Komisj  Europejsk  w grudniu 2008 r.), Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do roku 2030 oraz Plan 
gospodarowania wodami dorzecza Wis y, którego wytyczne s  realizacj  Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj cej ramy wspólnotowego 
dzia ania polityki wodnej, w rejonie opracowania. Powy sze analizy zosta y zaprezentowane w rozdziale 
– Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy rodowiska zosta y uwzgl dnione 
podczas opracowywania dokumentu. 

 
II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY 
5. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA, W TYM STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM ODDZIA YWANIEM  
Ogólna charakterystyka obszaru opracowania 
Miasto Sokó ka wg podzia u administracyjnego Polski po one jest w województwie podlaskim, 
w powiecie sokólskim. Plan zajmuje powierzchni  ok. 33,5 ha i po ony jest w peryferyjnej cz ci Miasta. 
Analizowany teren obecnie zajmuj  w dominuj cej cz ci grunty orne lokalnie poprzecinane niewielkimi 
kompleksami le nymi oraz zadrzewieniami (podrostem drzew). 
Obszar opracowania od zachodu przylega do linii kolejowej Sokó ka-Suwa ki. Za lini  kolejow , dalej na 
zachód, rozci gaj  si  pola uprawne. Od po udnia do granic Planu przylega droga krajowa nr 19 
Bia ystok – Grodno (Bia oru ). Od pó nocy i wschodu do granic Planu przylegaj  podstawo tereny lasów 
(lokalnie rolne) tworz ce wi kszy kompleks le ny o postrz pionej granicy. 
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Rys. 2. Po enie obszaru Planu - czerwon  lini  oznaczono granice Planu ( ród o: http://maps.geoportal.gov.pl/, mapa 
topograficzna nie jest aktualna w zakresie zagospodarowania terenu) 

 
 
Wg podzia u fizyczno-geograficznego Polski Kondrackiego rejon opracowania po ony jest w obr bie 
mezoregionu – Wzgórza Sokólskie (843.34). Obszar ten cechuje si  wyst powaniem wysokich wzgórz 
morenowych, kemowych i ozowych, co upodobnia krajobraz do pojezierzy, jednak nie wyst puj  tu 
jeziora. Najwy sze wzniesienia znajduj  si  na wschód od Sokó ki i osi gaj  wysoko  do 238 m n.p.m. 
Obszar opracowania po ony jest w obr bie równiny wodnolodowcowej i moreny martwego lodu. 
Rze ba terenu zosta a tu ukszta towana w wyniku dzia alno ci lodowca i wód lodowca, a nast pnie 
podlega a procesom denudacyjnym.  
 

Rys. 3. Utwory powierzchniowe - Mapa geologiczna Polski 1: 50 000 

 
W granicach opracowania wyra nie widoczne s  wyniesienia w obr bie moreny martwego lodu po one 
w zachodniej cz ci opracowania. W tym rejonie wyst puj  dwa pagórki wyniesione na wysoko  ok. 200-
202 m npm. Stoki tych pagórków s  w wi kszo ci agodne (nie przekraczaj  2O nachylenia) i opadaj  na 
terenie opracowania w kierunku wschodnim. Lokalnie jednak spadki terenu s  wi ksze i nachylenie 
dochodzi do 8-10O. 
Rze ba terenu zosta a do tej pory w niewielkim stopniu przekszta cona. Niedu e przekszta cenia mog y 
by  zwi zane z prowadzeniem prac agrotechnicznych. 

Piaski i wiry z g azami 
lodowcowymi 

Piaski, wiry, g azy 
moreny martwego lodu 

Piaski i wiry wodnolodowcowe 
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Wierzchni  warstw  utworów czwartorz dowych w obszarze Planu stanowi  piaski i wiry lokalnie 
z gazami o pochodzeniu lodowcowym lub wodnolodowcowym. S  to grunty mineralne, przepuszczalne, 
redniozag szczone o korzystanych warunkach budowlanych (dane: Mapa geologiczna Polski, PIG).   

Na terenie opracowania nie zidentyfikowano terenów zagro onych wyst pieniem ruchów masowych 
ziemi zgodnie z ewidencj  takich terenów prowadzon  przez Starost  (mimo wyst powanie lokalnie 
spadków  terenu  powy ej  8O nie przewiduje si  ruchów masowych ziemi ze wzgl du na budow  
geologiczn  gruntów – brak gruntów, które uplastyczniaj  si  pod wp ywem uwilgocenia). 
Nie stwierdzono tu wyst powania z  kruszywa naturalnego lub innych kopalin (dane: PIG - MIDAS). 
Obecnie obszar opracowania zajmuj  podstawowo u ytki rolne. W cz ci zachodniej i po udniowo- 
wschodniej wyst puj  gleby bielicowe i pseudobielicowe, których wierzchni  warstw  stanowi  py y 
zwyk e po one na glinie lekkiej lub piaskach s abogliniastych. S  to gleby zaliczane do klasy 
bonitacyjnej IIIA, IIIB (grunty klasy III, po one na terenie miast nie podlegaj  ochronie przed zmian  ich 
przeznaczenia na cele nierolne) oraz IVA i IVB. Na pozosta ej cz ci terenu opracowania wyst puj  gleby 
brunatne wy ugowane i kwa ne, których wierzchni  warstw  stanowi  piaski s abogliniaste po one na 
piaskach lu nych. Gleby te zaliczane s  do klasy V i VI (dane: mapa zasadnicza oraz mapa glebowo-
rolnicza z portalu – PSIP).  
Przekszta cenia gleby w obr bie opracowania s  niedu e. Zmianom podlega y s abe gleby intensywnie 
wykorzystywane rolniczo (po one g ównie w cz ci pó nocno-wschodniej Planu), wymagaj ce 
intensywnych zabiegów agrotechnicznych.  
Obszar opracowania znajduje si  w zlewni rzeki Soko dy, która jest prawobrze nym dop ywem rzeki 
Supra l, ta za  dop ywem Narwi. Rzeka Soko da ma charakter rzeki typowo nizinnej o stosunkowo 
niewielkim spadku i pr dko ci przep ywu. W górnym i dolnym biegu koryto Soko dy do  silnie 
meandruje. Rzeka jest jednak znacz co oddalona od obszaru opracowania (o ok. 4,5 km). W granicach 
opracowania jak i w jego s siedztwie brak jest jakichkolwiek zbiorników wodnych (w tym sztucznych 
takich jak rowy melioracyjne). 
W obr bie opracowania nie wyznaczono obszaru szczególnego zagro enia powodzi .  
Zwierciad o wody gruntowej wyst puje tu g boko - poni ej 2,5 m p.p.t. i nie uleg o do tej pory 
znacz cym odkszta ceniom.  

ównym u ytkowym poziomem wodono nym w tym rejonie s  wody czwartorz dowe zwi zane 
z utworami piaszczystymi i wirowymi zalegaj cymi pod powierzchni  terenu na g boko ci 10–40 m. 
Wodono no  mierzona potencjaln  wydajno ci  typowego otworu studziennego na obszarze 
opracowania jest du a i wynosi rednio powy ej 70 m3/dob . Wody podziemne s  potencjalnie zagro one 
zanieczyszczeniami pochodz cymi z powierzchni terenu, g ównie z powodu braku izolacji gruntami 
nieprzepuszczalnymi. 
W obr bie opracowania i w jego najbli szym otoczeniu nie wyznaczono G ównego Zbiornika Wód 
Podziemnych. 
Na mezoklimat obszaru opracowania maj  wp yw czynniki lokalne takie jak: ukszta towanie i pokrycie 
terenu oraz warunki wodne. W analizowanym rejonie dominuj cy wp yw na klimat maj  warunki 
gruntowo-wodne oraz po enie tego obszaru na styku z terenami lasów oraz w obszarze otwartym. 
Niski poziom wód gruntowych i obecno  takich utworów jak piaski i wiry powoduje w obr bie 
opracowania nisk  wilgotno  powietrza oraz du e wahania dobowe temperatur. Dominacja wiatrów 
zachodnich i po udniowo-zachodnich w tym rejonie, sprawia, e w obr bie przedmiotowego obszaru 
mog  wyst powa  silne  wiatry  (od  tych  stron  brak  jest  istotnych  przegród  terenowych,  które  
spowalnia yby si  wiatru). 
Obszary pokryte ro linno ci  stanowi  aktualnie prawie 100% powierzchni opracowania. S  one zaj te 

ównie przez zbiorowiska ro linno ci o pochodzeniu antropogenicznym lub lokalnie pó naturalnym – 
lasy i zadrzewienia. Zbiorowiska antropogeniczne – monokultury pól uprawnych – zajmuj  dominuj  
cz  przedmiotowego obszaru. Niewielkie skupiska ro linno ci le nej po one s  w pó nocnej cz ci 
opracowania. S  to podstawowo monokultury sosny zwyczajnej w wieku ok. 30-20 lat po one na 
siedlisku boru wie ego. Lokalnie wyst puje równie  w drzewostanie brzoza i jarz b, a w warstwie 
krzewów ja owiec i kruszyna. Lasy o zbli onym charakterze po one na siedlisku bory wie ego 
i mieszanego wie ego przylegaj  równie  do granic przedmiotowego obszaru od wschodu a tak e 
lokalnie od pó nocy. Lasy te tworz  du y, cho  mocno rozcz onkowany, kompleks le ny. 
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Rys. 4. Zdj cie lotnicze obszaru Planu obrazuj ce stan zagospodarowania i u ytkowania terenu w 2014 r., czerwon  lini  oznaczono 
granice Planu ( ród o: http://maps.geoportal.gov.pl/).  

 
 
Do terenów lasów w obszarze opracowania przylegaj  lokalnie od ugowane pola uprawne zarastaj ce 
lokalnie podrostem sosny zwyczajnej (w wieku do ok. 5-10 lat). 
Dla wyst puj cych w obszarze opracowania gruntów le nych uzyskano w trakcie sporz dzania 
analizowanego Planu decyzj  Marsza ka Województwa Podlaskiego (Nr DMG-III.7151.5.2016 z dnia 18 
sierpnia 2016 r.) na zmian  przeznaczenia gruntów le nych na cele nierolnicze i niele ne. 
W obr bie opracowania nie wyst puj  siedliska wymienione w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b cych przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a tak e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj cych si  do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000, brak jest tu równie  gatunków ro lin podlegaj cych ochronie na podstawie rozporz dzenia Ministra 

rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro lin 
wiat zwierz cy nie jest szczególnie zró nicowany. Tereny pól s  miejscem bytowania pospolitych 

gatunków  zwierz t  –  takich  jak  mysz  polna  czy  nornica  ruda.  Z  po ród  ptaków  tereny  te  s  miejscem  
erowania podstawowo pospolitych gatunków ptaków takich jak ba ant Phasianus colchicus, kuropatwa 

Perdix perdix, w tym podlegaj cych ochronie gatunkowej na podstawie rozporz dzenia Ministra rodowiska 
z dnia 7 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t takich jak pliszka ta Motacilla flava, 
skowronek Alauda arvensis, kuku ka Cuculus canorus. 
Wg danych z Opracowania ekofizjograficznego omawiany obszar nie jest po ony w obr bie korytarza 
ekologicznego wchodz cego w sk ad lokalnej lub regionalnej zielonej infrastruktury. Niew tpliwie droga 
krajowa nr 19, a tak e w mniejszym stopniu trasa linii kolejowej nr 40, przylegaj ce do obszaru 
opracowania stanowi  barier  w przemieszczaniu si  swobodnym zwierz t po powierzchni ziemi. 
Dodatkowo izolacj  przestrzenn  przedmiotowego terenu pog bi planowana droga ekspresowa S19 
(obwodnica Sokó ki), która ma przebiega  wzd  pó nocnej granicy opracowania. 
Jako  i zagro enia rodowiska i zdrowia ludzi 
Wg danych WIO  (Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska o stanie 
rodowiska na terenie powiatu sokólskiego w 2015 r., WIO  Bia ystok 2016 r.) na obszarze województwa 

podlaskiego najwi ksza emisja zanieczyszcze  do powietrza pochodzi ze róde  zlokalizowanych 
w miastach, gdzie g ównymi ród ami zanieczyszcze  s  miejskie przedsi biorstwa energetyki cieplnej 
oraz zak ady przemys owe, w tym po one w mie cie Sokó ka. W powiecie sokólskim g ównymi 
ród ami zanieczyszcze  atmosfery s  rozproszone ród a emisji z sektora komunalno – bytowego 

(w szczególno ci z budynków mieszkalnych czy us ugowych ogrzewanych indywidualnie, gdzie 
podstawowym paliwem energetycznym jest w giel kamienny; jego spalanie powoduje podwy szenie 
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st enia zanieczyszcze  py em zawieszonym i dwutlenkiem siarki, szczególnie w sezonie grzewczym), 
a tak e zanieczyszczenia komunikacyjne zwi zane z ruchem pojazdów, g ównie na trasie samochodowej 
Bia ystok – Sokó ka – Ku nica Bia ostocka. Odcinek tej trasy przylega od po udnia do przedmiotowego 
obszaru.  Poruszaj ce si  samochody emituj  m.in. tlenek azotu, py  i w glowodory. 
W „Strefie Podlaskiej” która obejmuje wszystkie, za wyj tkiem Aglomeracji Bia ostockiej, powiaty 
województwa podlaskiego, wykonywana corocznie (zgodnie art. 89 ustawy Prawo ochrony rodowiska) 
„Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa podlaskiego” wykaza a za rok 
2015 przekroczenia normy py u zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla kryterium oceny - ochrona 
zdrowia. Wysokie warto ci st  py u zawieszonego PM2,5 wyst puj  w miesi cach zimowych, co 
wskazuje, e odpowiedzialna za ten stan jest przede wszystkim niska emisja z systemów grzewczych, 
zwi zana z sektorem komunalno-bytowym. W okresie zimowym cz stym zjawiskiem s  ponadto 
szczególnie niekorzystne scenariusze meteorologiczne, obejmuj ce cisze wiatrowe, niskie po enie 
warstwy inwersyjnej czy ni e baryczne, utrudniaj ce dyspersj  zanieczyszcze . Ponadto podwy szone 
st enia py u zawieszonego PM2,5 zauwa a si  w okresie letnim – niekiedy bliskie poziomu 
dopuszczalnego, co wskazuje na istotny udzia  emisji zwi zanej z komunikacj . W czasie letnich upa ów, 
na skutek powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych (ma ymi ró nicami temperatury 
powietrza miedzy obszarami zabudowy i otwartymi, s abymi wiatrami) spowodowanych brakiem 
konwekcji powietrza, mog  powstawa  sytuacje smogowe, utrudniaj ce przewietrzanie miasta 
i powoduj ce kumulacj  zanieczyszcze . 
Do oceny jako ci powietrza na terenie ca ego województwa s  równie  pomiary na potrzeby oceny 
nara enia ekosystemów. Badania prowadzone s  na stacji t a wiejskiego w m. Borsukowizna (gm. 
Krynki). Wykonywany jest tam pomiar automatyczny dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. W 2015 r. 
stwierdzono przekroczenia poziomów celów d ugoterminowych dla ozonu zarówno dla kryteriów: 
ochrony zdrowia i ochrona ro lin. Tak  ocen  potwierdzaj  wyniki bada  prowadzonych od 2004 r. 
Wg powy szej Oceny pozosta e badane zanieczyszczenia na terenie powiatu wykazuj  st ania poni ej 
dopuszczalnych norm.  
W Programie ochrony powietrza dla strefy podlaskiej (Uchwa a Nr XXXIV/414/13 Sejmiku 
Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.) wskazano na konieczno  uwzgl dniania w planach 
miejscowych sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umo liwiaj cych ograniczenie emisji py u 
zawieszonego PM10 i PM2,5. Podstawowym dzia aniem skierowanym do wszystkich gmin jest si  
dzia anie polegaj ce na ustalaniu w planach miejscowych sposobu zaopatrzenia w ciep o z zakazem 

ywania paliw sta ych w indywidualnych ród ach ciep a w nowoplanowanej zabudowie, a tak e 
stosowanie, oprócz spalania paliw, odnawialnych róde  energii. W miastach o ile jest to mo liwe 
wskazane jest pod czanie budynków do miejskich sieci ciep owniczych. 
W obszarze opracowania i w jego najbli szym otoczeniu brak jest istotnych róde  punktowych emisji 
zanieczyszcze  atmosferycznych. Wyst puje natomiast ród o liniowe, którym jest granicz ca od 
po udnia droga krajowa Bia ystok – Grodno. Wg Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. drog  t  na 
odcinku przylegaj cym do obszaru opracowania w ci gu doby przyje o 7075 pojazdów silnikowych, 
w tym 1639 pojazdów ci arowych i ci gników. Ogólna liczba przeje aj cych t  drog  pojazdów jest 
umiarkowana, porównuj c nat enie ruchu na innych drogach krajowych i w niewielkim stopniu zmala a 
w stosunku do badania prowadzonego w roku 2010. 
Powy sza droga jest zarówno ród em zanieczyszcze  jak i ha asu.  
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (art. 179) 
oraz rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i  lotnisk, 
których eksploatacja mo e powodowa  negatywne oddzia ywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których 
jest wymagane sporz dzanie map akustycznych, oraz sposobów okre lania granic terenów obj tych tymi mapami od 
1 stycznia 2011 r. dla dróg, po których przeje a ponad 3 000 000 pojazdów rocznie (co oznacza e 
rednio w ci gu doby przeje a ok. 8200 pojazdów), wykonuje si  map  akustyczn . Poniewa  do tej 

pory wg generalnego pomiaru ruch ilo  samochodów przeje aj cych tym odcinkiem drogi by a 
mniejsza, w zwi zku z powy szym dla omawianego odcinka drogi mapa akustyczna nie zosta a 
opracowana. Nie mniej bior c pod uwag  istniej ce nat enie ruchu oraz map  akustyczn  opracowan  
dla odcinka tej drogi po onego w centrum miasta Sokó ka, nale y uwzgl dni  i  w pasie ok. 150-200 m 
od kraw dzi jezdni w terenie otwartym (pozbawionym przeszkód terenowych) istnieje przekroczenie 
dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowej o oko o 5 do 15 dB w ci gu doby. 
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ród em ha asu, jak i zanieczyszcze  w obszarze opracowania jest równie  przylegaj ca od zachodu 
niezelektryfikowana linia kolejowa nr 40 Sokó ka – Suwa ki. Jest to linia pasa erska (przejazd poci gów 
osobowych w ci gu doby – ok. 20 w godzinach 5.00-22.20), jak i towarowa o umiarkowanym nat eniu 
ruchu poci gów. Brak jest danych o oddzia ywaniu akustycznym ww. linii kolejowej na przedmiotowym 
odcinku. Wg danych SISKOM planowana jest modernizacja ww. linii po roku 2020. 
Przeprowadzone przez WIO  w Bia ymstoku pomiary promieniowania elektromagnetycznego w 2015 r. 
nie wykaza y, w adnym z badanych stanowisk na terenie województwa podlaskiego, przekrocze  
warto ci dopuszczalnej sk adowej elektrycznej (7 V/m). rednia arytmetyczna zmierzonych warto ci 
skutecznych nat  pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w adnym przypadku nie 
przekroczy a warto ci 1 V/m ( ród o: Wyniki bada  pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie 
województwa podlaskiego w 2014 roku, WIO  Bia ystok, 2015). W obr bie opracowania wyst puj  linie 
elektroenergetyczne redniego napi cia które s ród em lokalnego promieniowania 
elektroenergetycznego. W rejonie ich wyst powania konieczne jest wprowadzenie zakazu lokalizacji 
obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. 

ównym, potencjalnym ród em zanieczyszcze  wód jest odprowadzanie do nich cieków. W mie cie 
Sokó ka wg danych GUS w 2014 r. d ugo  sieci wodoci gowej wynosi a 61,8 km (obs ugiwa a ok. 97,2% 
mieszka ców), za  d ugo  sieci kanalizacyjnej zaledwie 41,3 km (obs ugiwa a ok. 83,7% mieszka ców). 

cieki sanitarne odprowadzane s  sieci  kanalizacyjn  do oczyszczalni cieków po onej w zachodniej 
cz ci miasta w odleg ci oko o 2 km od rzeki Soko dy, b cej odbiornikiem oczyszczonych cieków. 
Wg danych GUS w 2014 r. oczyszczalnia cieków obs ugiwa a 18658 mieszka ców miasta (99,5%). Zatem 
dominuj ca cz cieków bytowych trafia do miejskiej oczyszczalni. Oczyszczalnia w Sokó ce przesz a 
gruntown  modernizacj  w latach 2010-2011 przez co zwi kszy a znacz co jako  oczyszczanych cieków. 
Do oczyszczalni tej trafiaj  poza ciekami bytowymi, równie  podczyszczone cieki przemys owe. 
W granicach opracowania i w jego najbli szym s siedztwie brak jest sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, 
poniewa  s  to tereny otwarte, obecnie niezagospodarowane.  
Trudnym do zmierzenia ród em zanieczyszcze  wód powierzchniowych s  w mie cie i w gminie 
Sokó ka niekontrolowane sp ywy powierzchniowe z obszarów rolnych nawo onych chemicznie 
i organicznie. Do wód s  równie  wyp ukiwane zanieczyszczenia opadaj ce na powierzchni  ziemi, 
w tym w rejonie dróg. Du ym zagro eniem dla wód gruntowych s  równie  tereny kolejowe. 
Wg klasyfikacji wód rzeka Soko da (od róde  do Ja ówki z Ja ówk , JCW: PLRW20002326162369) 
w latach 2010-2014 posiada a stan ekologiczny umiarkowany – wody zakwalifikowano do III klasy, 
a o klasyfikacji zadecydowa  wska nik biologiczny: makrofitowy indeks rzeczny (MIR). Stan ogólny rzeki 
oceniono jako z y. Ocena w obszarach chronionych wra liwych na eutrofizacj  wywo an  
zanieczyszczeniami pochodz cymi ze róde  komunalnych wykaza a, i  jcw nie jest wra liwa na 
eutrofizacj  komunaln  (Informacja o stanie rodowiska na terenie powiatu sokólskiego WIO  Bia ystok, 
2016).  
Podstaw  oceny przeprowadzonej w latach 2010-2014 (wyniki za 2015 r. s  aktualnie w opracowaniu 
przez WIO ) stanowi rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych cz ci wód powierzchniowych oraz rodowiskowych norm jako ci dla substancji 
priorytetowych. 
Jako  wód w rzece utrzymuje si  od lat na podobnym poziomie - badania rzeki Soko dy w 2006 roku 
w profilu uj ciowym w miejscowo ci Soko da wykaza y III klas  czysto ci wód. Ocena przydatno ci do 
bytowania ryb wykaza a, e woda w tym profilu nie spe nia kryteriów bytowania ryb w warunkach 
naturalnych. Ocena podatno ci wody na eutrofizacj  nie wykaza a przekrocze  norm. 

W roku 2012 w Mie cie zosta y przeprowadzone badania jako ci wód podziemnych (JCWPd 55) przez 
Pa stwowy Instytut Geologiczny – Pa stwowy Instytut Badawczy. Badania te zosta y wykonane dla wód 
wg bnych, których g boko  stropu warstwy wodono nej wynosi 65 m p.p.t. Klasyfikacja elementów 
fizykochemicznych stanu wód podziemnych w Sokó ce wskaza a na II klas  – wody dobrej jako ci.  

Wg Mapy hydrogeologicznej Polski (skala 1: 50 000) teren opracowania znajduje si  w obszarze o bardzo 
niskim stopniu zagro enia zanieczyszczeniami - o wysokiej odporno ci g ównego poziomu wodono nego 
i ograniczonej dost pno ci. 

ównym ród em powstawania odpadów komunalnych w Mie cie s  gospodarstwa domowe, 
w mniejszym stopniu obiekty infrastruktury (handel, us ugi, rzemios o, szkolnictwo) i produkcji. 
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Wg danych GUS w 2014 r. w Sokó ce wytwarzanych by o 225,8 kg/Mk/rok, z czego 166,6 kg pochodzi o 
z gospodarstw domowych. Poza odpadami komunalnymi, z funkcjonowaniem gospodarstw domowych 
zwi zane jest wytwarzanie odpadów takich jak: odpady budowlane, zu yte opony, odpady 
z oczyszczalni cieków oraz stacji uzdatniania wody.  
Na terenie Sokó ki ustanowiono selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  
W otoczeniu obszaru opracowania i w jego granicach nie wyst puj  zak ady zaliczane do zak adów 
stanowi cych ród o powa nych awarii przemys owych. W pobli u opracowania znajduj  si  natomiast 
trasy komunikacyjne – droga krajowa nr 19 oraz linia kolejowa nr 40, którymi mog  by  przewo one w 
istotnych ilo ciach substancje stanowi ce ród o powa nych awarii. W rejonie opracowania brak jest 
natomiast gazoci gów przesy owych wysokiego ci nienia, które równie  s  zaliczane do instalacji 
mog cych by ród em powa nych awarii. 
Na omawianym obszarze i w jego najbli szym otoczeniu nie wyznaczono obszarów ograniczonego 

ytkowania i stref przemys owych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
rodowiska.  

Krajobraz 
Krajobraz przedmiotowego terenu opracowania to typowy krajobraz rolniczy, lokalnie poprzecinany 
niewielkimi zadrzewieniami. Elementami antropogenicznymi w tym krajobrazie s  linie 
elektroenergetyczne przecinaj ce obszar opracowania. 
Otaczaj ce przedmiotowy teren ci gi komunikacyjne nie stanowi  obiektów zaburzaj cych ad 
przestrzenny – linia kolejowa po ana po zachodniej granicy tego obszaru usytuowana jest na tym 
odcinku w wykopie, brak jest te  trakcji elektroenergetycznej, która mog aby szpeci  krajobraz. Wzd  
drogi krajowej nr 19 brak jest za  jakichkolwiek no ników reklamowych. 
W obr bie opracowania w jego s siedztwie brak jest obiektów podlegaj cych ochronie krajobrazu 
kulturowego, b  wymagaj cych takiej ochrony. 
 
6. POTENCJALNE ZMIANY STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO PLANU 
Obszar analizowanego Planu i tereny po one w jego s siedztwie posiadaj  obowi zuj cy planu 
miejscowy przyj ty uchwa  Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokó ce w dnia 31 marca 2006 r. 
Przeznaczenie terenu okre lone w tym Planie dla analizowanego obszaru zosta o przedstawione 
w rozdziale 4. W przypadku braku zmian w obowi zuj cych przepisach prawa lokalnego obecny stan 
i jako  elementów rodowiska przedmiotowego obszaru nie ulegnie zmianie, poniewa  plan ten 
przewiduje zachowanie istniej cego sposobu u ytkowania w tym rejonie w postaci gruntów rolnych 
i lokalnie le nych, w tym m.in. nie przewiduje si  istotnych zmian rze by terenu, budowy geologicznej, 
funkcjonowania hydrologicznego, zmiany sk adu gatunkowego ro lin i zwierz t (o ile grunty rolne b  

ytkowane), a tak e jako ci rodowiska – powietrza, wód, gleb, klimatu akustycznego, promieniowania 
elektromagnetycznego. Zostanie zachowany stan opisany w rozdziale 5 jako stan istniej cy – stan 
o cechach umiarkowanie korzystnych dla funkcjonowania rodowiska. 
Omawiany obszar nie b dzie stanowi , ród a istotnych zagro  dla rodowiska, za wyj tkiem 
zanieczyszcze  pochodz cych z nawozów i rodków ochrony ro lin stosowanych do upraw ro linnych. 
Ww. zwi zki wyp ukiwane do ziemi stanowi  zagro enie dla jako ci wód podziemnych. Ponadto 
w okresie jesienno-zimowym b dzie stanowi ród o py ów wywieranych z terenów zaoranych pól 
uprawnych. 
 
7. ISTNIEJ CE PROBLEMY OCHRONY RODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO PLANU 
W rozdziale 5 szczegó owo scharakteryzowano istniej ce problemy stanu rodowiska, w zwi zku z tym 
niniejszy rozdzia  jest podsumowaniem wcze niejszych analiz.  
Wyst puj ce w obszarze opracowania zagro enia rodowiska nale y uzna  za znacz ce lub 
umiarkowanie znacz ce. Najistotniejsze problemy ochrony rodowiska wynikaj  z po enia 
przedmiotowego terenu w krajobrazie przekszta conym przez cz owieka – upraw rolniczych oraz lokalnie 
le nych, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych. W wyniku dzia alno ci cz owieka nast pi a zmiana 
naturalnego sposobu u ytkowania terenu, a co z tym zwi zane m.in. zmiana sk adu gatunkowego 
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zbiorowisk ro linnych (wyst powanie zbiorowisk antropogenicznych) i zwierz t, a tak e przekszta cenia 
jako ci rodowiska. Istotne z punktu widzenia sporz dzanego Planu jest, i  w obr bie opracowania i w 
jego najbli szym otoczeniu: 
 nie wyst puj  gatunki ro lin i siedliska przyrodnicze podlegaj ce ochronie, za  wyst puj ce tu gatunki 

zwierz t (bytuj ce lub eruj ce), których cz  podlega ochronie, to gatunki pospolite, cz sto zwi zane 
z krajobrazem kulturowym, 

 nie wyst puj  grunty rolne podlegaj ce ochronie, 
 dla wyst puj cy gruntów le nych uzyskano decyzj  Marsza ka Województwa na zmian  

przeznaczenia gruntów lennych na cele nierolnicze i niele ne, 
 nie wyst puj  tereny zabudowy podlegaj ce ochronie akustycznej, 
 warunki gruntowo-wodne s  korzystne dla lokalizacji zabudowy, a ze wzgl du na niskie po eniu 

zwierciad a wód gruntowych w utworach przepuszczalnych – nie przewiduje si  naruszenia 
istniej cych stosunków wodnych mo liwym zagospodarowaniem. 

W rejonie przedmiotowego obszaru wyst puj  natomiast nast puj ce problemy: 
 zanieczyszczenie wód rzeki Soko dy, która jest odbiornikiem oczyszczonych cieków sanitarnych 

i przemys owych z miasta. Ze wzgl du, i  omawiany teren nie jest obecnie wyposa ony w sieci 
wodoci gow  i kanalizacyjn , konieczne b dzie doprowadzenie tych instalacji; 

 przekroczenie standardów zanieczyszczenia powietrza w regionie dla py u PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu, a tak e dla ozonu. Przyczyn  podwy szonego poziomu py u zawieszonego jest 

ównie emisja zanieczyszcze  z palenisk domowych (tzw. niska emisja) i lokalnych kot owni oraz 
z terenów komunikacji; 

 wyst powanie uci liwo ci ha asowych zwi zanych z ruchem pojazdów po drodze krajowej nr 19 
po onej po po udniowej stronie przedmiotowego terenu (planowana jest budowa obwodnicy 
Sokó ki w ci gu drogi ekspresowej S19 wzd  pó nocnej granicy opracowania, co spowoduje 
dyslokacj ród a uci liwo ci) i zwi zanych z ruchem poci gów po linii kolejowej nr 40 po onej 
przy zachodniej granicy Planu; 

 wyst powanie linii elektroenergetycznych redniego napi cia, które s  lokalnym ród em 
promieniowania elektromagnetycznego. 

 
8. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU 
ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY RODOWISKA ZOSTA Y 
UWZGL DNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Poni ej zosta o przedstawione porównanie celów i zasad z zakresu ochrony rodowiska i zdrowia ludzi 
opracowanych w dokumentach: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Sokó ka 
(2013 r.), Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka, 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, Strategia Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 r., Program ochrony rodowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014, Plan 
gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, Plan gospodarowania wodami 
dorzecza Wis y, Pakiet klimatyczno-energetyczny (przyj ty przez Komisj  Europejsk  w grudniu 2008 r.), 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektyw  do roku 2030, z zasadami ochrony rodowiska ustalonymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu miasta Sokó ka przy ul. Grodzie skiej. 
Cz  z ww. dokumentów zwiera zasady dotycz ce wybranych elementów ochrony rodowiska, st d 
w poni szym zestawieniu, nie przy ka dym z obszarów ochrony przedstawiono cele ochrony wytyczone 
w poszczególnych dokumentach. 
Z po ród ww. dokumentów najbardziej specyficznym dokumentem jest Strategia rozwoju województwa 
podlaskiego do 2020 r. Strategia ta podporz dkuje wi kszo  celi rozwojowi gospodarczemu regionu (cele 
strategiczne to: konkurencyjna gospodarka, powi zania krajowe i mi dzynarodowe, jako ycia).  
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Tab. 1. Porównanie celów i zasad z zakresu ochrony rodowiska i zdrowia ludzi opracowanych w dokumentach: Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. i gm. 
Sokó ka (SUiKZP m. i gm. Sokó ka), Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gm. Sokó ka  (Opr. Ekofiz. Gm. Sokó ka, 2013 r.), Program ochrony rodowiska Województwa Podlaskiego na lata 
2011-2014 (PO  woj. podlaskiego), Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (PZPW Podlaskiego), Plan gospodarowania wodami dorzecza Wis y (PGWD Wis y), Strategia 
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Pakiet klimatyczno-energetycznym (przyj ty przez Komisj  Europejsk  w grudniu 2008 r.), Plan Gospodarki Odpadami Województwa 
Podlaskiego na lata 2012-2017, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do roku 2030 z zasadami ochrony rodowiska 
ustalonymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci terenu miasta Sokó ka przy ul. Grodzie skiej (MPZP cz ci terenu miasta Sokó ka przy ul. Grodzie skiej). 

 Cele i zasady z zakresu ochrony rodowiska i zdrowia ludzi wskazane w dokumentach mi dzynarodowych, 
regionalnych i lokalnych 

Sposób wykorzystania zasad i za  
okre lonych w dokumentach wy szego rz du z 

zakresu ochrony rodowiska w mpzp cz ci 
terenu miasta Sokó ka przy ul. Grodzie skiej 
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Opr. ekofiz. gm. Sokó ka: Zachowanie wszystkich terenów przyrodniczo cennych zw aszcza lasów i zadrzewie , ekosystemów 
dolinowych, torfowisk i terenów bagiennych; zachowanie dro no ci (lub niewprowadzanie nowych barier) rzeki Soko dy, Kamionki i 

oso ny, a tak e pomniejszych cieków – zakaz przegradzania i regulowania koryta, zabudowy doliny, monitoring jako ci wody.  
Ochrona zbiorowisk trawiastych poprzez utrzymanie ich rolniczego u ytkowania w formie ekstensywnych u ytków zielonych. 
Lokalizacja inwestycji mog cych stanowi  przeszkod  dla przemieszczania si  zwierz t poza wyznaczonymi korytarzami 
ekologicznymi.  
Zachowanie lasów oraz wprowadzanie zalesie  szczególnie na terenach o niskiej przydatno ci dla rolnictwa. 

Omawiany obszar i jego otoczenie nie przedstawia 
istotnych warto ci przyrodniczych, w tym nie 
zinwentaryzowano tu warto ciowych drzewostanów 
(tak e lasów ochronnych), ekosystemów dolinowych, 
torfowiskowych i bagiennych, a tak e cennych i 
rzadkich gatunków podlegaj cych ochronie. Nie 
stanowi równie  elementu korytarza ekologicznego, 
czy nie wychodzi w sk ad obszarów ochrony 
przyrody, w tym obszarów Natura 2000. W zwi zku z 
powy szym przekszta cenie tego terenu nie 
spowoduje zaniku istotnych warto ci przyrodniczych. 
 

SUiKZP m. i  gm. Sokó ka: Wdro enie ochrony obszarów sieci Natura 2000 wyst puj cych na terenie gminy: PLB 200003 Puszcza 
Knyszy ska i PLH 200006 Ostoja Knyszy ska. 
Ochrona elementów systemu przyrodniczego województwa tj. Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszy skiej, rezerwatów i pomników 
przyrody, Obszaru chronionego Krajobrazy Wzgórza Sokólskie. 

ytkowanie lasów zgodnie z przepisami o lasach i ograniczenie przeznaczania gruntów le nych na cele niele ne, zw aszcza lasów 
ochronnych. Sukcesywne zalesianie gruntów marginalnych dla potrzeb rolnictwa. 
Strategia Rozwoju Woj. Podlaskiego: Ochrona zasobów przyrodniczych i warto ci krajobrazowych oraz odtwarzanie i 
renaturalizacja ekosystemów zdegradowanych. 

PZPW Podlaskiego: Przestrzeganie zasad ochrony dla wyst puj cych na danym obszarze form ochrony przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszy skiej. 
Ochrona lasów i zadrzewie  oraz wzbogacanie ich walorów: ograniczanie zmiany przeznaczania lasów i gruntów le nych, zw aszcza 
wszelkiego rodzaju lasów ochronnych, sukcesywne zalesianie gruntów marginalnych dla potrzeb produkcji rolniczej. 
PO  woj. podlaskiego: Zachowanie, odtworzenie i zrównowa one u ytkowanie ró norodno ci biologicznej na ró nych poziomach 
organizacji: na poziomie wewn trzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz 
georó norodno ci, w tym: stworzenie prawno-organizacyjnych warunków i narz dzi dla ochrony przyrody, zachowanie lub 
odtworzenie w ciwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk, ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej na obszarach 
wiejskich, zapobieganie konfliktom ekologicznym na obszarach chronionych 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do 
roku 2030: Celem g ównym jest zapewnienie zrównowa onego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa 
w warunkach zmian klimatu m.in. poprzez ochron  ró norodno ci biologicznej i prowadzenie gospodarki le nej w kontek cie zmian 
klimatu - utrzymaniem obszarów wodno-b otnych i ich odtwarzaniem wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, przygotowaniu 
ekosystemów le nych na zwi kszon  presj  wynikaj  z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
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Opr. ekofiz. gm. Sokó ka: Uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie - nale y doprowadzi  kanalizacj  sanitarn  do 
mo liwie wielu odbiorców, przy czym priorytetowe s  obszary nara one na przenikanie zanieczyszcze  z powierzchni ziemi do wód 
podziemnych. Nale y ograniczenie stosowania chemicznych rodków ochrony ro lin, zarówno w rolnictwie jak i le nictwie, oraz 
nawozów sztucznych na rzecz stosowania rodków biologicznych i mechanicznych.  Nale y zachowa  istniej ce lasy oraz wprowadza  
dolesienia w strefach najwi kszego zagro enia wód podziemnych.  Konieczne jest zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, otuliny 
biologicznej wzd  cieków i wokó  zbiorników, u ytków zielonych przede wszystkim w terenach po onych w dolinach rzecznych. 
Nale y wprowadzi  zakaz komercyjnego pozyskiwania torfu, trzciny, regulacji koryta i przegradzania rzek lub jakichkolwiek dzia  
zmieniaj cych ich re im hydrologiczny oraz zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do rzek. 

Ustalenia Planu eliminuj ród a zanieczyszcze  wód, 
przyczyniaj c si  do osi gniecia dobrego ich stanu. 
W Planie ustalono zakaz odprowadzania do gruntu 
cieków, zawieraj cych substancje zanieczyszczaj ce 

w ilo ciach przekraczaj cych dopuszczalne warto ci 
wska ników zanieczyszcze , które s  okre lone w 
przepisach odr bnych. Ponadto ustalono docelowe 
odprowadzanie cieków bytowych z obszaru Planu do 
miejskiej oczyszczalni cieków poprzez przewody 
kanalizacji sanitarnej, za  do czasu realizacji 
komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszczono 
odprowadzanie cieków bytowych do szczelnych i 
bezodp ywowych zbiorników na cieki bytowe lub do 
indywidualnych (zak adowych) oczyszczalni cieków. 
Poprzez ustalenie zachowania powierzchni 
biologicznie czynnej w terenie PU zachowano te  
cz  terenów naturalnej retencji i zasilania wód. 
Naturalnemu zasilaniu wód sprzyja nakaz w Planie 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
zanieczyszczonych szczelnych powierzchni m.in. do 
gruntu, po ich wst pnym oczyszczeniu zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 
Zmiana przeznaczenie przedmiotowego obszaru z 
terenów rolnych na tereny zabudowy ograniczy 
niekontrolowany sp yw wyp ukiwanych z terenów 
rolnych chemicznych rodków ochrony ro lin oraz 
nawozów sztucznych, a tak e pylenia z zaoranych pól. 
Poniewa  w obr bie Planu i w jego otoczeniu nie 
wyst puj adne zbiorniki wodne, w zwi zku z 
powy szym Plan nie ma bezpo redniego 
oddzia ywania na stan ilo ciowy tych wód oraz jako  
ich koryt. 
Ponadto na terenie Planu nie wyst puj : obszary 
ochrony wód, obszary dolinne, z a torfu. 
Ustalone Planem zachowanie cz ci powierzchni 
biologicznie czynnej b dzie sprzyja o infiltracji wód w 

b profilu glebowego i zasilaniu wód podziemnych, 
co zapobiega suszy. Zachowanie za  ro linno ci w 
obr bie powierzchni biologicznie czynne b dzie 
sprzyja o retencjonowaniu wody, a tym samym 
ogranicza o sp yw powierzchniowych wód i ryzyko 
wyst powania powodzi w ni szych cz ciach zlewni. 

SUiKZP m.i gm. Sokó ka: Utrzymanie ilo ci wód na poziomie zapewniaj cym równowag  przyrodnicz . Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki wodami. Poprawa jako ci wód rzeki Soko dy do wymaganego poziomu. Eliminowanie róde  zanieczyszcze  – budowa i 
modernizacja oczyszczalni cieków, budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wyposa onej w separatory, ograniczenie zrzutu 
cieków oczyszczonych do cieków o ma ym przep ywie. Przestrzeganie nakazów i zakazów w strefach ochrony wód podziemnych. 

Strategia Rozwoju Woj. Podlaskiego: enie do jak najlepszego oczyszczania cieków komunalnych i przemys owych (budowa, 
modernizacja oczyszczalni cieków, budowa kanalizacji, na terenach rozproszonej zabudowy budowa indywidulanych oczyszczalni), a 
tak e do propagowania zmian sposobu gospodarowania w zlewni, tak aby doprowadzi  do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia wód 
ze róde   rozproszonych (rolniczych). Szczególnie intensywne dzia ania powinny by  skierowane na jak najskuteczniejsz  ochron  

ównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony uj  wód podziemnych i powierzchniowych. Efektywna gospodarka wodna 
powinna prowadzi  tak e do utrzymania niezb dnej ilo ci zasobów wody oraz usuwania b  zmniejszania wszelkich zagro  
zwi zanych z jej deficytem i nadmiarem (wykorzystanie in ynierii  ekologicznej).  
PZPW Podlaskiego: Utrzymanie ilo ci wód powierzchniowych na poziomie zapewniaj cym ochron  równowagi biologicznej – tj. 
przep ywów nienaruszalnych ustalonych wed ug kryteriów hydrologicznych. Doprowadzenie jako ci wód powierzchniowych powy ej 
albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach. Eliminowanie róde  zanieczyszcze , zw aszcza w zlewniach rzek 
wchodz cych w sk ad obszarów prawnie chronionych. 
Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi opartej na zasadach zlewniowego gospodarowania wod  oraz na systemowych 
metodach zarz dzania, g ównie w zlewniach zasilaj cych komunalne uj cia wód, wdra anie dyrektyw UE w dziedzinie ochrony wód. 
Ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych. Przestrzeganie zakazów i nakazów zawartych w decyzjach 
administracyjnych wyznaczaj cych strefy ochrony po redniej i bezpo redniej komunalnych uj  wód. 
PO  woj. podlaskiego: Ustalono osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochron  jako ci wód 
podziemnych i racjonalizacj  ich wykorzystania poprzez: zapewnienie dobrej jako ci wody pitnej, racjonalizacj  gospodarowania 
zasobami wód, popraw  jako ci wód powierzchniowych i podziemnych, zwi kszenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie suszy i 
skutkom wezbra  powodziowych, odtworzenie ci ci ekologicznej i renaturalizacj  rzek. 
PGWD Wis y: Chroni , poprawia , przywraca  wszystkie cz ci wód powierzchniowych i podziemnych – cel: osi gni cie co najmniej 
dobrego stanu ekologicznego wód do 2015 r. 
Chroni  i poprawia  wszystkie sztuczne i silnie zmienione cz ci wód – cel: osi gni cie dobrego ekologicznego potencja u do 2015 r. 
Ustalono równie  mo liwe odst pstwa od realizacji celów: czasowe (dobry stan mo e by  osi gni ty do 2021 r. lub 2027 r.), ustalenie 
celów mniej rygorystycznych, czasowe pogorszenie stanu wód, nieosi gni cie celów ze wzgl du na realizacj  nowych inwestycji. 
W planie okre lono warto ci graniczne dla dobrego stanu i potencja u ekologicznego wód oraz dla bardzo dobrego stanu ekologicznego 
wód.  
Realizacja celów g ównych dla wód podziemnych to: zapobieganie dop ywowi i ograniczanie dop ywu zanieczyszcze  do wód 
podziemnych, zapobieganie pogorszeniu stanu wszystkich cz ci wód podziemnych, zapewnienie równowagi pomi dzy poborem a 
zasilaniem wód podziemnych, wdro enie dzia  niezb dnych dla odwrócenie znacz cego i utrzymuj cego si  rosn cego trendu 
st enia ka dego zanieczyszczenia powsta ego w skutek dzia alno ci cz owieka. 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do 
roku 2030: Celem g ównym jest zapewnienie zrównowa onego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa 
w warunkach zmian klimatu m.in. poprzez: dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu – dotyczy gospodarowania 
wodami dla ochrony przed powodziami, susz  i deficytem wody oraz przywracania i utrzymanie dobrego stanu wód, ekosystemów 
wodnych i  od wody zale nych;  adaptacja  do zamian klimatu w gospodarce  przestrzennej  i  budownictwie  -  obj cie  ca ego terytorium 
kraju skutecznym systemem planowania przestrzennego zapewniaj cym w ciwe i zrównowa one wykorzystanie terenów - 
wprowadzenie ograniczenia w zakresie budownictwa powszechnego i dodatkowe wymagania w zakresie ochrony przed zalaniem 
budynków podpiwniczonych na obszarach zalewowych i w strefie nadmorskiej oraz na terenach zagro onych ruchami masowymi, 
wprowadzane zasad bezpiecznego inwestowania na klifach, wdro enie dzia  zabezpieczaj cych przed osuwiskami.  
Zapewnienie zrównowa onego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzgl dnieniem zmian klimatu: miejska polityka przestrzenna 
uwzgl dniaj ca zmiany klimatu - adaptacja instalacji sanitarnych i sieci kanalizacyjnych do zwi kszonych opadów nawalnych, ma a 
retencja oraz zwi kszenie obszarów terenów zieleni i wodnych w mie cie. 
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Opr. ekofiz. Gm. Sokó ka: Przeprowadzi  modernizacj  rozwi za  zwi zanych z ciep ownictwem – rozbudowa sieci ciep owniczej 
w mie cie, modernizacja lub likwidacja ma ych kot owni lokalnych, likwidacja palenisk domowych opalanych paliwem sta ym, 
przechodzenie na opalanie gazem lub olejem w piekarniach, szko ach, zak adach pracy i budownictwie indywidualnym, 
termomodernizacja. Instalowa  urz dzenia redukuj ce emisje py ów do atmosfery w g ównych zak adach. 

W Planie wprowadzono ustalenia ograniczaj ce emisj  
zanieczyszcze  do powietrza, uwzgl dniaj c wyniki 
monitoringu powietrza i zalecenia planów ochrony 
powietrza ustanowionych przez Marsza ka 
Województwa, poprzez ustalenie zaopatrzenie w 
ciep o z miejskiej sieci ciep owniczej, b  w 
przypadku zaopatrzeni z indywidualnych systemów 
grzewczych (obecnie teren Planu nie posiada dost pu 
do komunalnej sieci ciep owniczej), ustalono nakaz 
stosowania niskoemisyjne no niki energii, mi dzy 
innymi takie jak: gaz ziemny, pellet, energia 
elektryczna, odnawialne ród a energii, w tym ród a 
wykorzystuj ce w procesie przetwarzania energi  
wiatru o mocy nie wi kszej ni  moc mikroinstalacji, za 
wyj tkiem energii otrzymywanej z biogazu rolniczego. 
W celu ograniczenia m.in. emisji zanieczyszcze  do 
powietrza ze róde  technologicznych ustalono w 
Planie, e prowadzona dzia alno  nie mo e 
powodowa  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska poza granicami terenu, do którego 

ciciel posiada tytu  prawny, w tym nie mo e 
przekracza  standardów w zakresie emisji 
zanieczyszcze . W zwi zku z powy szym nie 
przewiduje si  utworzenie strefy przemys owej, o 
której mowa w ustawie Prawo ochrony rodowiska na 
terenie Planu. 
Lokalizacja terenów produkcyjno-us ugowych w 
bezpo rednim otoczeniu drogi krajowej przyczynia si  
równie  do zmniejszenia transportoch onno ci. 

SUiKZP m. i gm. Sokó ka: Ograniczenie emisji zanieczyszcze  gazowych i py owych poprzez instalowanie w ród ach emisji 
urz dze  eliminuj cych lub ograniczaj cych poziom zanieczyszcze , stosowanie proekologicznych czynników grzewczych, ustalanie 
obszarów ograniczonego u ytkowania w przypadku braku mo liwo ci unikni cia zanieczyszcze . 
Uwzgl dnienie wyników monitoringu powietrza w procesie sporz dzania planu miejscowego. 
Strategia Rozwoju Woj. Podlaskiego: Ograniczenia emisji zanieczyszcze  powietrza z energetyki i transportu drogowego, w tym 
gazów cieplarnianych i py ów oraz rozpowszechnienia technologii zwi kszaj cych efektywno  produkcji i wykorzystania energii, 
wspieranie efektywno ci energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych róde  energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym oraz zwi kszanie efektywno ci energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, takiej jak np. 

wietlenie. 
PZPW Podlaskiego: Ograniczenie emisji zanieczyszcze  gazowych i py owych oraz jej skutków pochodz cych w szczególno ci z 
urz dze  energetyki cieplnej, przemys u, sk adowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni cieków, wytwórni mas bitumicznych oraz 
emisji zanieczyszcze  komunikacyjnych (m.in. stosowanie proekologicznych no ników energetycznych, w tym w szczególno ci ze 

róde  odnawialnych). Ustalanie dopuszczalnego poziomu niektórych substancji okre lonych przepisami. Uwzgl dnianie wyników 
monitoringu powietrza w procesach sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
PO  woj. podlaskiego: Wdra anie i realizacja za  Programów s cych ochronie powietrza. Spe nienie wymaga  prawnych w 
zakresie jako ci powietrza poprzez ograniczenie emisji ze róde  powierzchniowych, liniowych i punktowych. Ograniczanie zu ycia 
energii oraz zwi kszenie wykorzystania odnawialnych róde  energii. 
Pakiet klimatyczno- energetycznym (przyj ty przez Komisj  Europejsk  w grudniu 2008 r.): 
Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990, a tak e 30% w przypadku zawarcia 
porozumienia mi dzynarodowego (w Kopenhadze, w grudniu 2009 r.). Zwi kszenia udzia u energii ze róde  odnawialnych do 20% w 
2020 r. w bilansie energetycznym UE. Wdro enie dyrektyw obejmuj cych swym zakresem trzy sektory gospodarki: produkcj  energii 
elektrycznej, ciep ownictwo oraz transport. Sugeruje si , aby pa stwa cz onkowskie zapewni y 10% udzia  energii odnawialnej 
(biopaliwa) w sektorze transportu, podniesienie o 20% efektywno  energetyczn  do 2020 r. oraz ograniczenie emisji o 21% w systemie 
EU ETS do 2020 r. w porównaniu do poziomu emisji z 2005 r. 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do 
roku 2030: Celem g ównym jest zapewnienie zrównowa onego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spo ecze stwa 
w warunkach zmian klimatu poprzez: dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu - potrzeba dywersyfikacji róde  energii, 
w tym wykorzystanie róde  odnawialnych zw aszcza rozproszonych na obszarach wiejskich, wspieranie zrównowa onego rozwoju 

rodków miejskich w tym przeciwdzia anie negatywnym zjawiskom suburbanizacji; zapewnienie funkcjonowania skutecznego 
systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu. 
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Opr. ekofiz. gm. Sokó ka: Wprowadzi  izolacj  akustyczn  terenu drogi krajowej poprzez zachowanie lub wprowadzenie nowych 
zadrzewie . Zachowa  wszystkie obszary le ne i zaro lowe, które odznaczaj  si  najwi ksz  zdolno ci  do poch aniania zanieczyszcze  
atmosferycznych, a jednocze nie produkuj  znaczne ilo ci tlenu. 

Obszar Planu znajduje si  w zasi gu oddzia ywania 
akustycznego drogi krajowej oraz linii kolejowej, w 
zwi zku z powy szym na tym terenie zaplanowano 
funkcje niepodlegaj ce ochronie akustycznej. 
Planowany teren produkcyjno-us ugowy jest po ony 
w du ej odleg ci od istniej cych (jak równie  
planowanych w obowi zuj cym prawie miejscowym) 
terenów mieszkaniowych, b  innych terenów 
podlegaj cych ochronie akustycznej. Ponadto w Planie 
ustalono, e prowadzona dzia alno  nie mo e 
powodowa  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska poza granicami terenu, do którego 

ciciel posiada tytu  prawny, w tym nie mo e 
przekracza  standardów w zakresie emisji ha asu. 
W zwi zku z powy szym nie przewiduje si  
negatywnego oddzia ywanie emisji ha asu 
technologicznego na tereny podlegaj ce ochronie 
akustycznej. 
W celu eliminacji negatywnego oddzia ywania 
promieniowania elektromagnetycznego w Planie 
ustalono zakaz lokalizowania w strefach technicznych 
linii elektroenergetycznych redniego napi cia 
wskazanych na rysunku Planu (b cych strefami ich 
potencjalnego oddzia ywania), do czasu likwidacji lub 
skablowania tych linii, budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

SUiKZP m.i gm. Sokó ka: Eliminowanie z obszarów zamieszkania ponadnormatywnych róde  ha asu przemys owego poprzez 
zmian  technologii i urz dze . Ustalenie w planach miejscowych dopuszczalnych nat  ha asu dla terenów podlegaj cych ochronie 
akustycznej. Okre lenie zasad i warunków sytuowania nowej zabudowy w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich, linii 
kolejowych, a tak e linii elektroenergetycznych wysokiego napi cia, stacji radiokomunikacyjnych. 
Zabezpieczenie istniej cych terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez budow  urz dze  technicznych ograniczaj cych 
rozprzestrzenianie ha asu lub budow  obwodnic. 
PZPW Podlaskiego: Eliminowanie z obszarów zamieszka ych ponadnormatywnych róde  ha asu przemys owego poprzez zmian  
technologii i urz dze . 
Ustalanie w studiach i planach miejscowych dopuszczalnych nat  ha asu dla terenów podlegaj cych ochronie. 
Okre lanie zasad i warunków sytuowania nowej zabudowy, w szczególno ci w stosunku do: dróg krajowych i wojewódzkich, linii 
kolejowych, projektowanego lotniska komunikacyjnego w rejonie wsi Potoka – Topolany w gminie Micha owo, a tak e linii 
elektroenergetycznych wysokich napi  oraz urz dze  radiokomunikacji, radionawigacji i radiolokacji z polami elektromagnetycznymi 
od 300 do 300 000 MHz. 
PO  woj. podlaskiego: Obni enie nat enia ha asu do poziomu obowi zuj cych standardów: rozpoznanie i ocena stopnia nara enia 
mieszka ców województwa na ponadnormatywny ha as, eliminacja nara enia mieszka ców na ha as. 
Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poni ej warto ci dopuszczalnych. 
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Opr. ekofiz. gm. Sokó ka: Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i niele ne – ochrona ilo ciowa. Propagowanie 
rolnictwa ekologicznego. Ochrona zadrzewie ródpolnych, które przede wszystkim s  zapobieganiu sp ywowi powierzchniowemu 
i erozji wodnej gleb i ograniczaniu erozji wietrznej. Wykluczenie z przeznaczenia pod zabudow  b  rolnictwo, terenów o du ych 
spadkach.  
 
 

Obszar Planu po ony jest w mie cie w zwi zku z 
powy szym grunty role nie podlegaj  w tym rejonie 
ochronie przed zmian  ich u ytkowania. W obr bie 
Planu wyst puj  za  g ównie tereny p askie, nie 
wyró niaj ce si  rze  terenu w krajobrazie. Teren 
ten nie jest po ony w zasi gu Wzgórz Sokólskich, 
czy skarpy doliny rzecznej, nie jest równie  
zagro onych osuwaniem si  mas ziemnych. 
Nie jest to teren predysponowany do eksploatacji 
surowców naturalnych, jak równie  nie wymaga 
rekultywacji. W Planie ustalono zasady gospodarki 
odpadami zgodne z obowi zuj cymi przepisami w 
tym zakresie. Ograniczono, w zakresie jakim jest to 
mo liwe w planach miejscowych, równie  mo liwo  
przedostawania si  zanieczyszcze  pochodz cych ze 
cieków do gruntu, a tak e emisji zanieczyszcze  

atmosferycznych, które opadaj c na ziemnie 
powoduj  zanieczyszczenie gleby. 

SUiKZP m.i gm. Sokó ka: Likwidacja róde  zanieczyszcze  powierzchni ziemi poprzez regulacj  gospodarki odpadami oraz 
zmniejszenie do minimum ilo ci emitowanych zanieczyszcze  atmosferycznych poprzez regulacje zasad zaopatrzenia w ciep o oraz 
ograniczenie niekorzystnych skutków przemys owej eksploatacji z  surowców mineralnych.  
Ochrona gleb przed erozj  wietrzn  i wodn  oraz niekorzystnymi zmianami stosunków wodnych poprzez zalesienia i zadrzewienia 
Wzgórz Sokólskich oraz stref zboczowych dolin rzecznych oraz zapewnienie w ciwej realizacji i funkcjonowania systemów melioracji 
wodnych. Ochrona warto ciowych gruntów przed nieuzasadnionym przeznaczeniem ich na cele nie rolnicze. 
Ochrona powierzchni ziemi przed nadzwyczajnymi zagro eniami dla rodowiska. 
Strategia Rozwoju Woj. Podlaskiego: Zrównowa ona gospodarka odpadami poprzez zapobieganie powstawaniu i zmniejszanie 
niekorzystnego oddzia ywania zwi zanego z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami oraz, po rednio, poprawa efektywno ci 

ytkowania zasobów nieodnawialnych rodowiska. Stopniowe odchodzenia od systemu sk adowania odpadów i przej cie do systemu 
opartego na przetwarzaniu i odzysku surowców oraz energetycznym wykorzystaniu odpadów. Priorytetowym kierunkiem interwencji 
jest wdro enie selektywnego zbierania/odbierania odpadów komunalnych i obj cie nim wszystkich mieszka ców i organizacji 
województwa. D enie do zmniejszenia liczby nieefektywnych, lokalnych sk adowisk odpadów. Wspierania niskoodpadowych 
technologii produkcji oraz efektywnych technologii odzysku i unieszkodliwiania. Wszystkie organiczne odpady komunalne i odpady z 
przemys u spo ywczego powinny by  zagospodarowane energetycznie. 
PZPW Podlaskiego: Likwidacja róde  zanieczyszcze  powierzchni ziemi. Ograniczenie niekorzystnych skutków przemys owej 
eksploatacji powierzchniowej z  surowców mineralnych. Ochrona gleb przed erozj  wietrzn  i wodn  oraz niekorzystnymi zmianami 
stosunków wodnych (zalesiania, prawid owe melioracje). Ochrona warto ciowych gruntów rolnych przed nieuzasadnionym 
przeznaczeniem na cele nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
Ochrona powierzchni ziemi przed nadzwyczajnymi zagro eniami rodowiska, a zw aszcza katastrofami rodków transportu 
przewo cymi adunki niebezpieczne poprzez w ciwe zabezpieczenia techniczne na trasach przewozu w miejscach newralgicznych. 
PO  woj. podlaskiego: Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami zrównowa onego rozwoju. Wskazanie obszarów 
zanieczyszczonych i ich rekultywacja. Ograniczenie presji wywieranej na rodowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i 
eksploatacji kopalin. 

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017: Gospodarka odpadami w województwie opiera 
si  na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z piel gnacji terenów zielonych 
oraz pozosta ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do sk adowania mog  by  zagospodarowywane tylko i wy cznie 
w ramach danego regionu. Sokó ka zaliczona zosta a do Regionu Centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, w którym 
funkcjonuje: instalacja termicznego przekszta cania odpadów w ZUOK Bia ystok oraz regionalna instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - ZUOK w Hryniewiczach. W Sokó ce zlokalizowana jest instalacja 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ZZO EURO-Sokó ka (obecnie instalacja zast pcza, która ma zosta  
przebudowana i po rozbudowie stanowi  RIPOK). 
PGO wskazuje na konieczno  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 

 
 



Prognoza oddzia ywania na rodowisko do projektu m.p.z.p. cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy Grodzie skiej 

Warszawa’2016                                                                                          

 

23

O
ch

ro
na

 
pr

ze
ci

w
po

-
w

od
zi

ow
a 

SUiKZP m. i gm. Sokó ka: Okre lenie w planach miejscowych sposobu zagospodarowania obszarów zagro onych powodzi  
zgodnie z przepisami z tego zakresu 

Teren Planu nie znajduje si  w obszarze szczególnego 
zagro enia powodzi . 

PZPW Podlaskiego: Okre lenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobu zagospodarowania terenów 
znajduj cych si  w zasi gu zagro enia powodziowego. 
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 SUiKZP m. i gm. Sokó ka: Wyznaczanie tras przewozu materia ów niebezpiecznych poza terenami zamieszkania. W Planie zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie 
Prawo ochrony rodowiska ustalono na terenach 
produkcyjno-us ugowych zakaz lokalizacji zak adów o 
zwi kszonym i du ym ryzyku wyst pienia awarii 
przemys owe. 
Dopuszczony prawem zakres ustale  planu 
miejscowego nie obejmuje wyznaczania tras przewozu 
materia ów niebezpiecznych. 

PZPW Podlaskiego: Wyznaczenie tras przewozu niebezpiecznych adunków przez tereny ma o zurbanizowane i pozbawione 
cennych obszarów przyrodniczych. Lokalizacja parkingów wyposa onych w odpowiedni  infrastruktur  techniczn  dla pojazdów 
przewo cych niebezpieczne substancje chemiczne, w których nast pi a awaria. Wyznaczenie wysypisk i oczyszczalni cieków do 
przyjmowania tzw. odpadów po akcyjnych. 
PO  woj. podlaskiego: Zapobieganie powstaniu powa nych awarii przemys owych. 
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Opr. ekofiz. gm. Sokó ka: Wprowadzenie zasad kszta towania adu przestrzennego. Zachowanie tradycyjnej zabudowy, ochrona 
tradycyjnych uk adów wiejskich, dopasowanie nowej zabudowy do istniej cej. Zakaz dokonywania wszelkich przekszta ce  rze by 
terenu, zw aszcza w miejscach ekspozycji widokowych. Zakaz lokalizacji obiektów o du ej kubaturze i du ej wysoko ci, 
niewspó graj cych z krajobrazem, szczególnie na obszarach ochrony krajobrazowej, w pobli u tradycyjnej zabudowy wiejskiej, w 
granicach korytarzy ekologicznych, na trasach migracji ptaków i w rejonach ich l gowisk i erowisk. 

Omawiany obszar znajduje si  w krajobrazie 
antropogenicznym, w s siedztwie drogi szybkiego 
ruchu, trasy kolejowej i tras linii 
elektroenergetycznych. Przekszta cenie tego 
krajobrazu nie spowoduje zaniku cennych, 
tradycyjnych uk adów wiejskie, tras, b  punktów 
widokowych, krajobrazów przyrodniczych, poniewa  
tu nie wyst puj . Plan wprowadza zasady adu 
przestrzennego, uwzgl dniaj c wymagania 
funkcjonalne (lokalizacj  terenów produkcyjno-
us ugowych na dobrze skomunikowanych peryferiach 
miasta), spo eczno-gospodarcze (planowany wzrost 
zatrudnienia), rodowiskowe (brak kolizji z celami 
ochrony), kulturowe (brak kolizji z celami ochrony) 
oraz kompozycyjno-estetyczne (wprowadzaj c 
ustalenia z zakresu zagospodarowania terenów, w 
tym kolorystyk  elewacji, wysoko  obiektów 
budowlanych, k ty dachów, itp.) 
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Realizacj  polityki ochrony rodowiska przyrodniczego w mie cie i gminie Sokó ka jest m.in. ochrona 
przyrody na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  Teren  Planu  nie  jest  jednak  
po ony w obr bie obszarowych formach ochrony przyrody, jak równie  brak jest tu obiektów ochrony 
przyrody. Najbli sze obszary ochrony przyrody to: 
 Obszar Chronionego Krajobrazy Wzgórza Sokólskie – po ony w odleg ci ok. 3 km na wschód 

od przedmiotowego obszaru, 
 Obszar maj cy znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

(SOO) Natura 2000 „Ostoja Knyszy ska” PLH200006 – po ony w odleg ci ok. 8 km na zachód 
i 10,5 km na po udnie od przedmiotowego obszaru, 

 Rezerwat Starodrzew Szyndzielski – po ony w odleg ci ok. 9,5 km na po udniowy- zachód 
od przedmiotowego obszaru, 

 Rezerwat Stara D bina – po ony w odleg ci ok. 10 km na po udniowy- zachód 
od przedmiotowego obszaru, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 (OSO) „Puszcza Knyszy ska” PLB200003 – 
po ony w odleg ci ok. 13 km na po udniowy- zachód od przedmiotowego obszaru, 

 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszy skiej im. Profesora Witolda S awi skiego – po ony 
w odleg ci ok. 13 km na po udniowy- zachód od przedmiotowego obszaru. 

 
9. ANALIZA PRZEWIDYWANEGO ODDZIA YWANIA PROJEKTU MPZP NA RODOWISKO I LUDZI, Z 

UWZGL DNIENIEM ZALE NO CI MI DZY ELEMENTAMI RODOWISKA I MI DZY 
ODDZIA YWANIAMI NA TE ELEMENTY 

 
9.1. Przewidywane skutki wp ywu ustale  projektu Planu na zasoby poszczególnych 

elementów rodowiska 

Ukszta towanie powierzchni terenu, gleby 

Realizacja ustale  Planu mo e spowodowa  niedu e zmiany niwelety terenu na skutek realizacji 
zabudowy i zagospodarowania dopuszczonego na terenie zabudowy produkcyjno-us ugowej i drogi 
wewn trznej. Nast pi trwa a likwidacja u ytków rolnych (nie podlegaj cych ochronie) i le nych (nie 
stanowi cych lasów ochronnych, dla których uzyskano zgody na zmian  ich przeznaczenia), a co z tym 
zwi zane tak e zmiana profilu glebowego w obszarze Planu. W obr bie przedmiotowego terenu zmiany 
mog  mie  charakter czasowy lub trwa y. Opisane przekszta cenia b  dotyczy  g ównie strefy 
przypowierzchniowej gruntu (najcz ciej do 2,0 m p.p.t.). Zasadniczo ustalenia Planu generuj  zmiany 
czasowe zwi zane z realizacj  podziemnych elementów zabudowy, takich jak  infrastruktura techniczna. 
Na omawianym terenie wyst puj  korzystne warunki gruntowo-wodne, w zwi zku z powy szym nie 
przewiduj si  tu istotnych zmian niwelety zwi zanych z potrzeb  nasypywania gruntów budowlanych 
lub budowy odwodnienia. 
Ewentualne przekszta cenia dotycz  terenów o w wi kszo ci niewyró niaj cej si  w terenie niwelecie. 
Przewiduje si  jednak, e nie wielkie tereny charakteryzuj ce si  naturalnie ukszta towanymi, wi kszymi 
spadkami terenu mog  zosta  przekszta cone (powierzchnia gruntu mo e zosta  wyprofilowana zgodnie 
z potrzebami inwestora).  
Jednym z czynników maj cych wp yw na powierzchni  ziemi jest wytwarzanie odpadów. 
Oddzia ywanie ustale  Planu w zakresie wytwarzania i sk adowania odpadów zosta o przedstawione 
w rozdziale 9.2.  

Kopaliny 
Na przedmiotowym obszarze nie wyst puj  udokumentowane z a kopalin, dlatego nie przedstawiono 
wp ywu realizacji ustale  Planu na nie. 

Poziom zwierciad a wód podziemnych oraz uk ad hydrograficzny 

Wody podziemne stosunkowo atwo ulegaj  przekszta ceniom ilo ciowym wskutek dzia alno ci 
inwestycyjnej ingeruj cej bezpo rednio lub po rednio w rodowisko wodne - w wyniku prowadzenia 
prac ziemnych, zmiany struktury gleb, zmniejszenia pokrycia gleby ro linno ci  wysok , ograniczenia 
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powierzchni biologicznie czynnej na gruncie rodzimym, poboru wody do celów bytowych 
i technologicznych. W obszarze Planu g ównymi czynnikami mog cymi lokalnie wp yn  na bilans wód 
mo e by  przede wszystkim ograniczenie udzia u powierzchni biologicznie czynnej, a tak e lokalne 
zmniejszenia pokrycia gleby ro linno ci  wysok  oraz pobór wód do celów bytowych i technologicznych. 
Zagro eniem dla rodowiska wodnego b dzie mo liwe ograniczenie powierzchni infiltracji na terenie 
produkcyjno-us ugowym o 85% w stosunku do stanu istniej cego oraz na terenie drogi wewn trznej 
nawet do 100%. Na tych terenach cz  wód deszczowych i roztopowych odparuje z powierzchni 
utwardzonych, a tylko pozosta a cz  zostanie odprowadzona do gruntu lub wód powierzchniowych. 
Wody odprowadzone do gruntu nie b  dostatecznie skutecznie retencjonowane ze wzgl du m.in. 
na przewidywany niedu y udzia  powierzchni pokrytej ro linno ci . Zespó  opisanych czynników 
spowoduje wi c lokalne, ograniczenie zasilania wód gruntowych i przyspieszenie odp ywu 
powierzchniowego. 
Korzystne jest natomiast, to i  teren Planu znajduje si  w obszarze otoczonym obecnie g ównie przez 
tereny otwarte i lasy, a w obowi zuj cych planach miejscowych ustalono adaptacj  terenów le nych 
i cz ci terenów rolnych. Zatem w otoczeniu tego obszaru wody podziemne b  nadal zasilane 
i retencjonowane w glebie i ro linach (w tym wody, które sp yn  z terenów utwardzonych), ograniczaj c 
tym samym negatywne oddzia ywanie realizacji ustale  sporz dzanego Planu i wp ywaj c 
na równowag  przyrodnicz  w tym rejonie. 
Kolejnym czynnikiem mog cym wp ywa  na bilans wód gruntowych jest drena  podziemny wód 
zwi zany z pracami ziemnymi prowadzonymi przy realizacji przewodów infrastruktury technicznej 
(przy czy) – kanalizacji, wodoci gów, gazoci gów, kabli ró nego typu, fundamentowaniu, jak równie  
celowym osuszaniem gruntu. Poniewa  na omawianym terenie poziom wody gruntowej jest stosunkowo 
niski, a gleba zbudowana jest z utworów atwo przepuszczalnych zatem wype nienie ustale  
sporz dzanego Planu nie b dzie znacz co wp ywa  na opisane wy ej zjawisko.  
W wyniku realizacji zaplanowanej zabudowy zwi kszy si  zapotrzebowanie na wod . Podstawowo 
w Planie zak ada si , e woda do celów bytowych i technologicznych b dzie czerpana z komunalnych 
uj  wody.  Nie  mniej  obecnie  rejon  ten  ze  wzgl du  na  brak  zabudowy  nie  jest  wyposa ony  w  sie  
przewodów wodoci gowych, w Planie dopuszczono równie  czerpanie wody z uj cia indywidualnego 
podstawowo na potrzeby technologiczne i przeciwpo arowych oraz budow  zbiorników retencyjnych. 
Realizacja ustale  Planu, w zakresie poboru wody, mo e przyczyni si  wi c do niedu ego zwi kszenia 
leja depresyjnego wokó  istniej cych komunalnych uj  wód podziemnych znajduj cych si  na terenie 
miasta, ale poza granicami Planu, a tak e do powstania leja depresyjnego wokó  lokalnego uj cia wody 
na terenie produkcyjno-us ugowym.  
Ustalenia Planu nie generuj  bezpo rednich zmian naturalnego uk adu hydrograficznego, poniewa  
na terenie opracowania brak jest naturalnych, b  sztucznych zbiorników wodnych.  
Reasumuj c, realizacja ustale  Planu mo e przyczyni  si  do niewielkiego zwi kszenia leja depresyjnego 
wokó  komunalnego uj cia wód podziemnych (oddzia ywanie skumulowane z innymi terenami 
zabudowy) lub/i powstanie leja depresyjnego wokó  uj cia lokalnego (oddzia ywanie czasowe lub sta e). 
Zmiany zagospodarowania mog  spowodowa  równie  przyspieszony odp yw wód opadowych 
i roztopowych z 85% powierzchni terenu PU w zwi zku ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 
czynnej i zmniejszeniem retencji ro linnej. Obecnie niski poziom wód gruntowych w obszarze 
opracowania nie ulegnie jednak zasadniczym zmianom, co jest zwi zane z obecno ci  znacznej ilo ci 
lasów na obszarach otaczaj cym teren Planu, a tak e z wyst powaniem w tym rejonie wód gruntowych 

boko w utworach przepuszczalnych. 

Klimat lokalny 
Planowane zmiany w dotychczasowym przeznaczeniu terenu mog  spowodowa  pewne zmiany 
mezoklimatu. Aktualnie obszar ten charakteryzuje si  mezoklimatem przej ciowym terenów otwartych 
po onych w otoczeniu lasów z niskim poziomem wody gruntowej. Cechuje go redni stopie  
przewietrzania, ma a wilgotno  powietrza, nagrzewanie si  w dni s oneczne i stosunkowo szybkie 
oddawanie ciep a. W wyniku zmniejszenia pokrycia obszaru opracowania ro linno ci  (a tym samym 
zmniejszenia ewapotranspiracji ro lin), pojawienia si  budynków i utwardzenia cz ci powierzchni 
terenu nast pi dalsze ograniczenie wilgotno ci powietrza. 
Powstanie zabudowy mo e spowodowa  wzrost turbulencji powietrza, przy jednocze nie obni onym 
stopniu przewietrzania spowodowanym obecno ci  budynków, a tak e s siaduj cych z terenami Planu 
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lasów. W okresie ciszy lub s abych wiatrów w dni s oneczne istotne znaczenia b dzie mia a du a 
powierzchnia terenów, które intensywnie si  nagrzewaj  w ci gu dnia, a w nocy to ciep o oddaj , 
powoduj c powstanie tzw. wyspy ciep a ( ciany i dachy budynków, nawierzchnie dróg, placów 
i chodników). W wyniku opisanego zjawiska powstaje cyrkulacja bryzowa – w uproszczeniu polega ona 
na tworzeniu si  pr dów wst puj cych nad cieplejszymi obszarami zabudowy i zasysaniem 
ch odniejszych mas powietrza z zewn trz. 
Zachowanie minimum 15% udzia u powierzchni biologicznie czynnej na terenie zabudowy produkcyjno-
us ugowej (po onej na gruncie rodzimym) oraz s siedztwo lasów i tras komunikacyjnych 
(stanowi cych korytarze wymiany powietrza), b dzie utrudnia o powstanie tzw. wyspy ciep a nad 
nowymi terenami zabudowy. Ustalenie za  maksymalnej wysoko ci budynków na poziomie 12 m 
i maksymalnego poziomu pokrycia terenu budynkami na poziomie 70%, spowoduje lokalnie dalsze 
ograniczenie przewietrzania, ale nie b dzie stanowi a bariery nie do przebycia. 
 
9.2. Przewidywane skutki wp ywu ustale  projektu Planu na jako  poszczególnych 

elementów rodowiska i zdrowie ludzi  
Analizowany dokument wprowadza uregulowania okre laj ce lokalizacj  na terenie zabudowy 
produkcyjno-us ugowej przedsi wzi  mog cych oddzia ywa  na rodowisko. W Planie miejscowym nie 
zakazano realizacji przedsi wzi  mog cych potencjalnie lub znacz co oddzia ywa  na rodowisko, nie 
mniej ustalono, i  prowadzona dzia alno  nie mo e powodowa  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska poza granicami terenu, do którego w ciciel posiada tytu  prawny, w tym nie mo e 

przekracza  standardów w zakresie emisji ha asu i zanieczyszcze  oraz wytwarzania pola 
elektromagnetycznego dopuszczalnych dla terenów s siednich. Powy sze ustalenie jest zgodne 
z  szeregiem dokumentów strategicznych. 

Przewidywane zagro enia wynikaj ce z wprowadzania gazów i py ów do powietrza oraz emisji ha asu 
W Planie wyznaczono teren na którym mo liwa jest realizacja zabudowy produkcji, sk adów, 
magazynów i us ug. S  to wi c tereny potencjalnie stanowi ce ród o emisji ha asu i zanieczyszcze  
zwi zanej ze stosowan  technologi , a tak e ruchem pojazdów na terenie zak adu i poza nim. Planuj c 
zmian  przeznaczenia istniej cych terenów rolnych z zadrzewieniami na tereny produkcyjno-us ugowe 
wzi to pod uwag  lokalizacj  tych terenów. S  one po one w peryferyjnej cz ci miasta, przy drodze 
o du ym nat eniu ruchu (a tak e planowanej obwodnicy miasta), a co z tym zwi zane s  to tereny ju  
nara one na uci liwo ci zwi zane ze stanem rodowiska. W otoczeniu ich znajduj  si  tereny 
niepodlegaj ce ochronie akustycznej (ww. tereny rolne i tereny lasów, brak jest zabudowy mieszkaniowej, 
itp.), jak równie  nie s  one planowane w obowi zuj cym prawie miejscowym, a tak e nie wyst puj  
obszary i obiekty ochrony przyrody.  
Opisane wy ej s siedztwo jest korzystne dla rozwoju w tym rejonie funkcji produkcyjno-us ugowych 
i nie b dzie stanowi o istotnych ogranicze  dla rozwoju tych funkcji. 
Na  obecnym  etapie  –  sporz dzania  dokumentu  –  brak  jest  jednak  danych  o  planowanym  typie  
zastosowanych technologii na terenach produkcyjno-us ugowych. W  Planu, w celu ograniczenia 
negatywnego oddzia ywania jego ustale  na jako  powietrza atmosferycznego i emisji ha asu terenów 
produkcji, sk adów, magazynów i us ug ustalono opisany wy ej nakaz i  prowadzona dzia alno  nie 
mo e powodowa  przekroczenia standardów jako ci rodowiska poza granicami terenu. Co równie  
bardzo istotne, na terenie przysz ego zak adu nie dopuszczono do lokalizacji funkcji podlegaj cych 
ochronie akustycznej zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku. 
W ustaleniach Planu wprowadzono korzystny zapis ograniczaj cy problem emisji niskiej - zanieczyszcze  
zwi zanych z ogrzewaniem budynków. Wskazano zaopatrzenie w ciep o z miejskiej sieci ciep owniczej 
(po jej realizacji w tym rejonie miasta) lub z indywidualnych róde  ciep a z nakazem stosowania 
niskoemisyjnych paliw takich jak gaz ziemny, biomasa, pellet, energia elektryczna, odnawialne ród a 
energii, w tym ród a wykorzystuj ce w procesie przetwarzania energi  wiatru o mocy nie wi kszej ni  
moc mikroinstalacji, za wyj tkiem energii otrzymywanej z biogazu rolniczego. W ten sposób Plan 
realizuje wskazania Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz Strategicznego planu adaptacji dla 
sektorów i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do roku 2030, 
przyczyniaj c si  do redukcji gazów cieplarnianych (dzi ki niedopuszczeniu do spalania w procesie 
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wytwarzania energii paliw kopalnych), a tak e mo liwe jest zwi kszenie udzia u energii ze róde  
odnawialnych. 
Planowana realizacja zabudowy produkcyjno-us ugowej spowoduje generacj  ruchu pojazdów, 
a w konsekwencji zwi kszenie emisji zanieczyszcze  ze róde  komunikacyjnych oraz pogorszenie 
klimatu akustycznego poza terenem zak adu. Nale y przypuszcza , i  docelowe zagospodarowanie 
wygeneruje ruch pojazdów: ci arowych - zwi zanych z obs ug  terenów produkcji, magazynów, 
sk adów i us ug oraz osobowych - zwi zanych z dojazdami pracowników do tych terenów oraz 
ewentualnie osób korzystaj cych ze zlokalizowanych tu us ug. Korzystne jest jednak po enie 
planowanego zak adu w  s siedztwie drogi krajowej i planowanej obwodnicy Sokó ki, dzi ki czemu 
transport pojazdów b dzie od razu kierowany na drog  g ówn , natomiast nie b dzie kierowany na inne 
drogi o znaczeniu lokalnym, wzd  których po one s  tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Zwi kszony poziom ha asu mo e by  równie  zwi zany z faz  budowy nowych obiektów - 
spowodowany prac  ci kiego sprz tu i transportem materia ów budowlanych. Faza ta b dzie 
oddzia ywa  w sposób czasowy.  
Reasumuj c, w zwi zku z realizacj  ustale  Planu, mo e nast pi  niedu e lokalne podniesienie emisji 
zanieczyszcze  atmosferycznych i ha asu. Nie spowoduje to jednak pogorszenia warunków ycia 
mieszka ców miasta i gminy Sokó ka oraz nie b dzie oddzia ywa o na najcenniejsze w tym rejonie 
obszary przyrodnicze.  

Przewidywane zagro enia wynikaj ce z wytwarzania pola elektromagnetycznego 

W Planie zaadaptowano istniej ce ród a promieniowania elektromagnetycznego – linie 
elektroenergetyczne redniego napi cia, przy czym dopuszczono mo liwo  ich likwidacji lub 
przebudowy na linie kablowe. Do czasu likwidacji lub skablowania tych linii ustalono w strefach ich 
oddzia ywa elektromagnetycznego, wskazanych na rysunku Planu (w strefie 7 m od osi linii), zakaz 
lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a wszelkie pozosta e 
inwestycje b  wymaga y uwzgl dnienia na etapie projektowania, realizacji oraz u ytkowania 
przepisów odr bnych. Zatem przy lokalizacji wszelkich budowli, w tym zabudowy przeznaczonej 
na pobyt ludzi, zostanie uwzgl dnione oddzia ywanie istniej cych linii elektroenergetycznych zgodnie 
z rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 
Ponadto zgodnie z obowi zuj cymi przepisami - ustaw  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu us ug i sieci 
telekomunikacyjnych - nie ustanowiono zakazu lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

czno ci publicznej, w tym urz dze  radiokomunikacyjnych, które emituj  fale elektromagnetyczne. 
Sytuuj c powy sze instalacje nale y przestrzega  ustale  zawartych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska 
z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Wg powy szego rozporz dzenia, obszar w obr bie 
którego wykazano ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne, musi by  ogrodzony 
i zabezpieczony przed dost pem osób trzecich. Urz dzenia radiokomunikacyjne umieszcza si  
na znacznych wysoko ciach (ok. 30-70 m n.p.t.) i na tym poziomie wyst puje najmocniejsza wi zka 
promieniowania. W sporz dzanym Planie ustalono maksymaln  wysoko  budynków na terenach 
produkcyjno-us ugowych do 12 m, w otoczeniu planu brak jest obecnie budynków, w zwi zku z tym 
dodatkowo nie przewiduje si  negatywnego oddzia ywania opisanych wy ej instalacji na zdrowie ludzi. 
Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  Plan jest zgodny z obowi zuj cymi aktami prawa w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Przewidywane zagro enia wynikaj ce z wprowadzania zanieczyszcze  do wód i gleb 

W wyniku realizacji Planu, na jego terenie b  powstawa cieków bytowe, a tak e ewentualnie 
technologiczne oraz zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe. W sporz dzanym akcie prawa 
miejscowego ustalono zakaz odprowadzania do gruntu cieków zawieraj cych substancje 
zanieczyszczaj ce w ilo ciach przekraczaj cych dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze , które 

 okre lone w przepisach odr bnych. 
Ustalenia Planu docelowo powinny przyczyni  si  wi c do neutralizacji zanieczyszcze  bytowych, 
technologicznych i wyp ukiwanych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych poprzez regulacj  
gospodarki ciekowej. W Planie ustalono obowi zek przy czenia budynków do komunalnej sieci 
kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cej cieki do miejskiej oczyszczalni cieków, a do czasu jej 
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wybudowania korzystanie ze szczelnych zbiorników na nieczysto ci lub do lokalnej (zak adowej) 
oczyszczalni cieków. Takie ustalenia prawid owo zabezpiecz rodowisko gruntowo-wodne przed 
przenikaniem cieków bytowych.  
Planowane powi kszenie w mie cie obszarów zabudowy spowoduje zwi kszenie ilo ci cieków 
bytowych odprowadzanych do oczyszczalni cieków. Zwi kszy si  te  ilo  oczyszczonych cieków 
odprowadzanych do rzeki Soko dy. cieki odprowadzane przez oczyszczalnie cieków musz  spe ni  
normy okre lone przepisami prawa. Gwarantuje to zatem odprowadzanie cieków oczyszczonych 
zgodnie z ustalonymi prawem standardami. 
Dla cieków technologicznych wskazano, e przed zrzutem do odbiornika wymagaj  oczyszczenia 
wst pnego z zanieczyszcze  przemys owych w urz dzeniach oczyszczaj cych znajduj cych si  
w granicach dzia ek, do których inwestor posiada tytu  prawny, niezale nie od dalszego sposobu 
oczyszczania, zgodnie z przepisami odr bnymi (co jest zgodne z § 2 rozporz dzenia Ministra rodowiska 
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków 
wprowadzania cieków do urz dze  kanalizacyjnych, w którym ustalono, e dostawca cieków 
przemys owych wprowadzaj c je do urz dze  kanalizacyjnych zapewnia m.in. ograniczenie 
lub eliminacj  substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego).  
W zakresie cieków opadowych i roztopowych ustalono obowi zek ich podczyszczania zgodnie 
z  przepisami rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego. W  rozporz dzeniu  tym  okre lono  m.in.,  i  wody  opadowe  i  roztopowe  uj te  

w otwarte lub zamkni te systemy kanalizacyjne z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów miast, 
przemys owych, sk adowych, baz transportowych (…), a tak e parkingów o powierzchni powy ej 0,1 ha 
– powinny by  przed odprowadzeniem do wód lub do ziemi oczyszczone w ilo ci, jaka powstaje 
z opadów o nat eniu co najmniej 15 l/sek/1ha, w taki sposób, aby zawarto  zawiesin ogólnych by a nie 
wi ksza ni  100 mg/l, a w glowodorów ropopochodnych - nie wi ksza ni  15 mg/l. W zwi zku 
z powy szym nale y uzna , e do gruntu lub wód powierzchniowych zostan  odprowadzone 
podczyszczone cieki opadowe i roztopowe spe niaj ce normy okre lone w prawie powszechnym. 
Ograniczy to mo liwo  kumulowania si  zanieczyszcze  na terenie obj tym Planem lub sp yw do wód 
powierzchniowych, w tym rzeki Soko dy. 
Zatem ustalenia sporz dzanego aktu prawa miejscowego gwarantuj  odprowadzanie cieków 
oczyszczonych zgodnie z ustalonymi standardami i prawid owo zabezpieczaj  jako rodowiska 
gruntowo-wodnego.  
Zapisy Planu silnie ogranicz  mo liwo  kumulowania si  zanieczyszcze  w glebie, wodach gruntowych 
i powierzchniowych. Tym samym ustalenia Planu uwzgl dniaj  wytyczne Planu gospodarowania 
wodami dorzecza Wis y, aby chroni , poprawia  i przywraca  wszystkie cz ci wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz chroni  i poprawia  sztuczne i silnie zmienione wody i d  do osi gniecia ich 
dobrego stanu/potencja u ekologicznego. Jest to szczególnie istotne ze wzgl du, i  teren opracowania 
znajduje si  w zlewni rzeki Supra l i Narwi (poprzez Soko ), której doliny podlegaj  ochronie przyrody. 
Nie przewiduje si  równie  przenikania znacz cych ilo ci zanieczyszcze  do g biej po onych wód 
podziemnych, które s  ujmowane przez wodoci gi miejskie poza granicami Planu (w Planie ustalono 
zaopatrzenie w wod  do celów bytowych podstawowo ze róde  komunalnych, a do czasu ich realizacji 
przewodów wodoci gowych z lokalnego uj cia wody). Wynika to m.in. z ustale  Planu, które 
zapobiegaj  przedostawaniu si  zanieczyszcze  do wód. Ponadto omawiany teren nie znajduje si  
w  strefie ochronnej uj cia wód dla wodoci gów miejskich. W zwi zku z tym nie przewiduje si  istotnego 
negatywnego oddzia ywania Planu na zdrowie ludzi, a tak e ro liny i zwierz ta pod wzgl dem 
wprowadzania zanieczyszcze  do wód. 

Przewidywane zagro enia wynikaj ce z wytwarzania odpadów 

W wyniku realizacji ustale  Planu – realizacji zabudowy produkcyjno-us ugowej oraz dogi publicznej, 
mo e zwi kszy  si  strumie  odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na terenie 
miasta. Przewiduje si , e w wyniku realizacji ustale  Planu mo e zwi kszy  si  strumie  nast puj cych 
grup odpadów, wymienionych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów: 



Prognoza oddzia ywania na rodowisko do projektu m.p.z.p. cz ci terenu Miasta Sokó ka przy ulicy Grodzie skiej 

Warszawa’2016                                                                                          

 

29

 odpady z grupy od 3 do 15 zwi zane z procesem produkcji w zale no ci od rodzaju dzia alno ci jaka 
zostanie zrealizowana na tych terenach (oddzia ywanie d ugoterminowe); 

 odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(w czaj c gleb  i ziemi  z terenów zanieczyszczonych) (oddzia ywanie chwilowe); 

 odpady z instalacji i urz dze  s cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni cieków oraz ze 
stacji uzdatniania wody pitnej i wody do celów technologicznych (oddzia ywanie po rednie lub 
bezpo rednie w przypadku realizacji na tym terenie instalacji zwi zanych z przetwarzaniem 
odpadów, za wyj tkiem odpadów niebezpiecznych, zak adowej oczyszczalni cieków i indywidualnej 
stacji uzdatniania wody); 

 odpady komunalne cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (oddzia ywanie d ugoterminowe). 
Na obecnym etapie planowania przedsi wzi cia nie mo na stwierdzi  jaki b dzie udzia  odpadów 
z  poszczególnych grup odpadów. 
Ponadlokalne oddzia ywanie Planu w zakresie odpadów b dzie zwi zane ze sk adowaniem ich cz ci na 
wysypisku odpadów, co b dzie skutkowa o powstawaniem sztucznego wzniesienia poza granicami 
opracowania. Sposób gospodarowania odpadami na terenie Planu ma by  zgodny z  zasadami ochrony 
rodowiska oraz ze stosownymi uchwa ami Rady Miejskiej przyj tymi w celu utrzymania czysto ci 

i  porz dku w mie cie i gminie oraz Planem gospodarki odpadami, które to dokumenty zosta y 
pozytywnie zaopiniowane przez organy ochrony rodowiska i s  zgodne z wytycznymi w  tym zakresie 
dokumentów wy szego rz du. 
Podsumowuj c nale y stwierdzi , i  ustalenia Planu prawid owo reguluj  gospodark  odpadami. 

Przewidywane zagro enia wynikaj ce z mo liwo ci wyst pienia powa nych awarii 
Na terenie zabudowy produkcyjno-us ugowej ustalono zakaz lokalizacji zak adów zaliczanych do 
zak adów o zwi kszonym lub du ym ryzyku wyst pienia powa nych awarii, które potencjalnie mog yby 
by  zrealizowane w obszarach produkcyjno-us ugowych. Ustalenie to jest zgodne z wytycznymi art. 73 
ust. 4 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, w którym okre lono, i  tego typu zak ady 
powinny by  lokalizowane w bezpiecznej odleg ci m.in. od osiedli mieszkaniowych, obszarów ochrony 
przyrody i dróg krajowych. 
 
9.3. Przewidywane skutki wp ywu ustale  projektu Planu na ró norodno  biologiczn , 
faun  i flor , w tym rzadkie i chronione gatunki ro lin, zwierz t i siedliska przyrodnicze 
Analizuj c wp yw realizacji sporz dzanego aktu prawa miejscowego na ró norodno  biologiczn  wzi to 
pod uwag , i  na obszarze Planu nie zinwentaryzowano gatunków ro lin podlegaj cych ochronie 
gatunkowej, stale bytuj cych gatunków zwierz t podlegaj cych ochronie gatunkowej, a tak e siedlisk 
przyrodniczych chronione zgodnie z Dyrektyw  Siedliskow . Powy szych gatunków, jak i siedliska, nie 
zinwentaryzowano równie  w najbli szym otoczeniu terenu opracowania. 
Sporz dzany Plan gwarantuje zachowanie minimum 15% powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
zabudowy produkcyjno-us ugowej. Dopuszcza wi c ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej 
na ca ym obszarze Planu o ok. 85,3% powierzchni tego terenu w stosunku do stanu istniej cego 
(zak adaj c, e na terenie drogi wewn trznej brak b dzie powierzchni biologicznie czynnej). Na tych 
terenach nast pi redukcja szaty ro linnej – g ównie upraw antropogenicznych, w tym niewielkich 
kompleksów lasów gospodarczych. Likwidacja szaty ro linnej na przedmiotowym obszarze jest 
zjawiskiem niekorzystnym. Nale y jednak podkre li , i  zbiorowiska ro linne pokrywaj ce obszar Planu 
nie s  zbiorowiskami warto ciowymi pod wzgl dem ró norodno ci biologicznej, a tak e s  
zlokalizowane w pobli u terenów stanowi cych ród o uci liwo ci. Uci liwo ci, takie jak ha as, 
powoduj , e tereny te s  ma o korzystne do bytowania i erowania fauny drobnej oraz o ograniczonym 
dost pie dla du ych ssaków (ze wzgl du na wyst powanie barier przestrzennych). Omawiane 
zbiorowiska ro linne nie stanowi istotnego elementu systemu przyrodniczego miasta i gminy Sokó ka. 
Obszar ten nie jest równie  po ony w obr bie innych – regionalnych, krajowych, czy europejskich 

atów i korytarzy ekologicznych (typu Econet, czy Corine). 
Zaplanowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie przyczyni  si  do zwi kszenia penetracji 
przez ludzi znajduj cych si  w otoczeniu obszaru Planu warto ciowych siedlisk ro lin i zwierz t, 
poniewa  nowe tereny nie generuj  takiego ruchu. 
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Z wprowadzeniem nowych terenów zabudowy w Planie zwi zany b dzie wzrost ilo ci gatunków 
synantropijnych, w tym ro lin ozdobnych. W wyniku realizacji zabudowy likwidacji ulegn  miejsca 
erowania drobnych ssaków i ptaków. Cz  drobnych zwierz t przeniesie si  wi c na s siaduj ce 

z terenem Planu i przewidywane do zachowania w obowi zuj cym prawie miejscowym tereny rolne 
i le ne. 
Najbardziej negatywnie oddzia uj ca na faun  i flor  b dzie faza realizacji ustale  Planu. Nale y jednak 
podkre li , i  b dzie to faza roz ona w czasie a wi c d ugoterminowa, ale zarazem chwilowa 
w aspekcie jednej budowy. W tym okresie mo e miejscowo nast pi  migracja zwierz t na s siednie tereny 
spowodowana uci liwo ciami zwi zanymi z funkcjonowaniem sprz tu budowlanego (ha as, spaliny, 
drgania, zagro enie fizyczne) i dojazdami na place budowy. Jest to jednak równie  faza odwracalna. 
Po zako czeniu budowy cz  ma ych zwierz t zasiedli na nowo wcze niej zajmowane tereny w obr bie 
zachowanej powierzchni biologicznie czynnej. 
Reasumuj c - ustalenia sporz dzanego dokumentu chroni , na ile to mo liwe (zgodne z przepisami 
prawa i wytycznymi dokumentów strategicznych), istniej ce walory biologiczne tego obszaru.  Opisane 
zmiany b  mia y charakter lokalny i w skali miasta stosunkowo ma y.  
 
9.4. Ocena oddzia ywania projektu Planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

oraz integralno  tych obszarów, a tak e inne formy ochrony przyrody 

Obszar Planu jest po ony w du ej odleg ci od obszarów sieci Natura 2000, najbli szy z nich -Obszar 
maj cy znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Natura 
2000 „Ostoja Knyszy ska” PLH200006 po ony jest w odleg ci ok. 8 km na zachód od przedmiotowego 
obszaru. Teren opracowania jest powi zany hydrologicznie poprzez rzek  Soko , w obr bie której 
zlewni si  znajduje z ww. obszarem. Jak wynika jednak z analizy przeprowadzonej w rozdziale 9.2. 
ustalenia Planu nie b  generowa  istotnych zanieczyszcze  wód (ustalono wprowadzenie wszelkich 
dost pnych rozwi za  ograniczaj cych mo liwo  przedostawania si  zanieczyszcze  do wód i gleb). 
Ponadto w Planie ustalono równie , e dopuszczona zgodnie z Planem dzia alno  nie mo e mie  
istotnego negatywnego wp ywu na stan zanieczyszcze  atmosferycznych, które mog  tworzy  t o 
zanieczyszcze  w regionie. W zwi zku z tym ustalenia Planu nie b  mia y istotnego negatywnego 
wp ywu na OZW „Ostoja Knyszy ska”. 

Teren Planu jest po ony w odleg ci 3 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie. 
Podsumowuj c analizy zagro  dla rodowiska, przeprowadzone w niniejszej prognozie, wynikaj ce 
z realizacji ustale  Planu nale y stwierdzi , i  ustalenia Planu nie b  wp ywa  negatywnie na cel 
i przedmiot ochrony ww. OChK. Planowane zagospodarowanie nie przyczynia si  równie  do 
zwi kszenia presji turystycznej na tym terenie ochrony (planowany sposób zagospodarowania nie 
generuje ruchu turystycznego) oraz nie spowoduje zwi kszenia izolacji przestrzennej tego terenu (jest on 
po ony w du ej odleg ci od OChK). Reasumuj c, ustalenia Planu nie b  oddzia ywa y negatywnie 
na Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie. 
 
 9.5. Przewidywane skutki wp ywu ustale  projektu Planu na krajobraz, zabytki i dobra 

materialne 
Omawiany Plan miejscowy jest sporz dzany na podstawie zmienionej, poprzez ustaw  z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze wzmocnieniem narz dzi ochrony krajobrazu, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. W zwi zku z powy szym cz  dotychczas wymaganych i mo liwych 
ustale  planu miejscowego dotycz cych ochrony warto ci kompozycyjno-estetycznych krajobrazu zosta a 
przeniesiona do innych przepisów miejscowych, ograniczaj c w tym zakresie mo liwo  kszta towania 
krajobrazu w planach miejscowych. Dotyczy to ustale  w zakresie zasad i warunków sytuowania 
obiektów ma ej architektury, tablic i urz dze  reklamowych oraz ogrodze , ich gabarytów, standardów 
jako ciowych oraz materia ów budowlanych z jakich mog  zosta  wykonane. Mo liwy do ustalenia 
w planach miejscowych zakres ogranicza si  zatem do kszta towania pozosta ych elementów zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
Na analizowanym obszarze Planu, jak i w jego najbli szym otoczeniu, nie wyst puj  obiekty wpisane 
do Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym b ce w rejestrze zabytków. Ponadto na tym terenie nie 
stwierdzono wyst powania dóbr kultury wspó czesnej wymagaj cych ochrony. W Studium 
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na przedmiotowym obszarze nie wyznaczono obszarów przestrzeni publicznej, w zwi zku z powy szym 
Plan nie okre la zasad ich kszta towania. 
Plan miejscowy w zakresie ochrony i zasad kszta towania krajobrazu odnosi si , wi c podstawowo do 
gabarytów budynków i budowli, a tak e ich kolorystyki i materia ów z jakich mog  by  wykonane. Aby 
harmonijnie kszta towa  krajobraz w Planie ustalono zatem nast puj ce parametry i wska niki 
zabudowy: 
 maksymaln  wysoko  budynków: 12 m (trzy kondygnacje nadziemne); 
 maksymaln  wysoko  budowli, z wyj tkiem zwi zanych z procesem technologicznym: 50 m 

(dla obiektów powy ej 50 m wysoko ci wymagane jest zgodnie z przepisami prawa uzyskanie 
ciwego zezwolenia na lokalizacj , jak dla przeszkody lotniczej); 

 dachy budynków – symetryczne dwu lub wielospadowe o k cie nachylenia po aci dachowych od 15O 
do 45O lub o formach p askich (do 15O); 

 kolorystyka budynków - ustala si  zakaz stosowania agresywnej kontrastowej kolorystyki elewacji 
budynków i dachów; 

 kolorystyka obiektów ma ej architektury i ogrodze  powinna wspó gra  z kolorystyk  budynków. 
Jak wynika z powy szego zestawienia planuje si  lokalizacj  budynków niskich, nie stanowi cych 
dominant przestrzennych. Dopuszczono natomiast lokalizacj  budowli o znacznych wysoko ciach, które 
mog  stanowi  negatywne dominanty przestrzenne. Nale y jednak podkre li  i  omawiany obszar nie 
stanowi cennego krajobrazu i wysokie budowle nie b  szpeci  warto ciowych widoków.  
Dla percepcji krajobrazu istotne jest równie  ustalenie wska nika powierzchni biologicznie czynnej, 
w obr bie którego mo liwa jest realizacja zielni urz dzonej, która wp ywa harmonizuj c na krajobraz 
antropogeniczny. W przedmiotowym Planie ustalono stosunkowo wysoki wska nik powierzchni 
biologicznie czynnej jak na tereny produkcyjno-us ugowe, co umo liwia realizacj  zieleni wysokiej, 
redniej i niskiej. 

 
9.6. Ocena oddzia ywania projektu Planu na ludzi – podsumowanie analiz 
Podsumowuj c analizy zawarte w niniejszej prognozie nale y stwierdzi , e: 
 teren zabudowy w Planie jest prawid owo zabezpieczony przed wyst pieniem naturalnych katastrof 

zwi zanych z: 
 powodzi  – w obr bie granic Planu nie wyst puje obszar szczególnego zagro enia powodzi ; 
 lokalnymi podtopieniami zwi zanymi z wysokim stanem wód gruntowych – w obr bie granic 
Planu nie wyst puje tereny zagro one podtopieniami; 

 osuwaniem si  mas ziemi – na terenie opracowania nie zidentyfikowano terenów zagro onych 
wyst pieniem ruchów masowych ziemi zgodnie z ewidencj  takich terenów prowadzon  przez 
Starost ; 

 po arami – Plan wskazuje na obowi zek przestrzegania przepisów prawnych okre lonych 
w rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie w zakresie sytuowania nowej zabudowy 
od granicy lasów, w przypadku ich zachowania na terenach zabudowy produkcyjno-us ugowej; 

 zachowanie w Planie niskiej zabudowy zmniejszy negatywne oddzia ywanie jego ustale  
na ograniczenie przewietrzania; 

 nie przewiduje si czenia typów przeznaczenia w ramach terenu zabudowy produkcyjno-us ugowej 
mog cych stanowi  uci liwo  dla ludzi - np. nie dopuszczono zabudowy mieszkaniowej, us ug 

wiaty i zdrowia. Tego typu zabudowa nie wyst puje równie  w otoczeniu planowanego tereny 
produkcyjno-us ugowego; 

 nakaz zaopatrzenia w wod  do celów bytowych budynków z instalacji komunalnej, od momentu jej 
wykonania w rejonie opracowania, gwarantuje zaopatrzenie ludno ci w wod  dobrej jako ci; 

 regulacja gospodarki ciekami oraz odpadami w Planie zapobiega przedostawaniu si  zanieczyszcze  
do gleb i wód, w tym g biej po onych wód podziemnych, z których czerpi  uj cia miejskie, poza 
obszarem Planu; 

 ustalenia Planu zapobiegaj  realizacji na terenie zabudowy produkcyjno-us ugowej urz dze  
i obiektów stanowi cych ród o ponadnormatywnych zanieczyszcze  powietrza, ha asu i drga  oraz 
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nie planuje si  nowych obszarów zabudowy nara onych na takie oddzia ywania. Plan nie generuje 
nowych róde  istotnych uci liwo ci; 

 ustalenia Planu w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym s  zgodne 
z przepisami w tym zakresie; 

 w obszarze Planu nie przewiduje si  lokalizacji zak adów o zwi kszonym lub du ym ryzyku 
wyst pienia powa nych awarii, o których mowa w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
rodowiska. 

Reasumuj c - nie przewiduje si  negatywnego oddzia ywania Planu na ludzi na analizowanym terenie 
i w jego s siedztwie.  
 
10. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 
Analizowany  obszar  Planu  znajduje  si  w  nast puj cej  odleg ci  od  granic  Polski:  ok.  13  km  od  
wschodniej  granicy kraju,  ok.  81  km do pó nocnej  granicy,  ok.  375 km do po udniowej  granicy i  ok.  605 
km do zachodniej granicy kraju (podane odleg ci zosta y zmierzone w linii prostej). Z przeprowadzonej 
w rozdziale 9 niniejszej prognozy oceny przewidywanych znacz cych oddzia ywa  ustale  Planu 
wynika, i  ustalenia sporz dzanego dokumentu nie b  generowa y tak odleg ych w przestrzeni 
skutków. Z tego wzgl du nale y uzna , e nie wyst pi mo liwo  oddzia ywania transgranicznego 
na rodowisko, o którym mowa w art. 104 ustawy z dn. 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji 
o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na 
rodowisko. 

   
III. ROZWI ZANIA AGODZ CE, ALTERNATYWNE I KOMPENSACYJNE 
Wywo ane realizacj  analizowanego aktu prawa miejscowego zmiany rodowiska przyrodniczego 
spowoduj  umiarkowanie istotne jego przekszta cenie. Przekszta cenia te dotycz  jednak terenów 
o przeci tnych warto ciach dla funkcjonowania przyrodniczego miasta i gminy oraz obszarów ochrony 
przyrody. Nie przewiduje si  w skutek realizacji sporz dzanego dokumentu planistycznego wyst pienia 
istotnych negatywnych zmian na terenach maj cych najistotniejsze znaczenie dla funkcjonowania 
przyrodniczego, m.in. ze wzgl du na du e oddalenie od tego typu obszarów, terenu Planu. W zwi zku 
z powy szym nie przewiduje si  istotnego negatywnego oddzia ywania ustale  analizowanego Planu 
na wyst puj ce w tym regionie obszary Natura 2000, jak równie  inne obszarowe formy ochrony 
przyrody, jak i obiekty ochrony przyrody.  
W zwi zku z brakiem istotnych negatywnych oddzia ywa , mog cych by  rezultatem realizacji ustale  
Planu na rodowisko, w tym w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
integralno  tych obszarów, a tak e ze wzgl du, i  niniejsze opracowanie stanowi integralny element 
Planu i w zwi zku z tym korekty dotycz ce zapobiegania i ograniczania zagro rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego by y wprowadzane na bie co przy wspó pracy autorów Planu 
i prognozy, ograniczono wi c do minimum negatywne oddzia ywanie ustale  Planu na rodowisko, 
bior c pod uwag  dost pne rodki oraz uwarunkowania prawne, w tym obowi zuj ce dla tego obszaru 
Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka. 
W zwi zku z tym w Prognozie nie przedstawia si  rozwi za agodz cych - zapobiegaj cych lub 
ograniczaj cych negatywne oddzia ywanie na rodowisko. 
Poniewa  zastosowane w Planie rozwi zania, w tym rodki agodz ce, nie wywo uj  lub niweluj  istotne 
negatywne zagro enie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, a tak e na stan rodowiska, 
z tego wzgl du nie proponuje si  rozwi za  alternatywnych. Z tego równie  wzgl du nie proponuje si  
dzia  kompensacyjnych. 
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STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Prognoza oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci 
terenu Miasta Sokó ka przy ulicy Grodzie skiej, jako element procedury strategicznej oceny 
oddzia ywania na rodowisko, zosta a opracowana stosownie do zapisów art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r., poz. 778, z pó n. zm.), w zakresie 
zgodnym  z  art.  51  ust.  2  oraz  52  ust.  1  i  2  ustawy z dn. 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji 
o  rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania 
na rodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353, z pó n. zm.) oraz wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony 

rodowiska w Bia ymstoku (pismo znak: WOO -I.411.1.47.2015.EC z dn. 14 stycznia 2015 r.) oraz 
Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokó ce (pismo znak: NZ.4462/2/2015 z dn. 28 
grudnia 2015 r.). Podstaw  odniesienia w prognozie by a obecna sytuacja scharakteryzowana 
na podstawie: Opracowania ekofizjograficznego podstawowego, inwentaryzacji terenowej, dost pnych 
dokumentów z monitoringu rodowiska opracowanych przez WIO  w Bia ymstoku. Wykorzystano 
równie  dane z prognoz oddzia ywania na rodowisko sporz dzonych dla obowi zuj cego Studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka oraz planu 
miejscowego obejmuj cego miasto Sokó ka i cz  gminy, a tak e wytyczne i dane dokumentów 
wy szego rz du (mi dzynarodowe, krajowe i regionalne). W trakcie opracowywania niniejszej prognozy 
korzystano równie  z innych danych znajduj cych si  na stronach internetowych oraz z dost pnych 
publikacji i dokumentów.  
 
Planem zosta  obj ty obszar po ony w pó nocno-wschodniej cz ci miasta Sokó ka, zajmuj cy 
powierzchni  oko o 33,5 ha. Teren ten zaj ty jest podstawowo przez u ytki orne. Niewielki udzia  
w u ytkowaniu maj  równie  lasy i zadrzewienia. Analizowany obszar po ony jest w obr bie równiny 
wodnolodowcowej i moreny martwego lodu, których wierzchni  warstw  stanowi  podstawowo piaski 
i wiry. Na terenie opracowania nie wyst puj  naturalne wody powierzchniowe, za  wody gruntowe 
wyst puj  tu g boko - poni ej 2,5 m p.p.t..  
Obszar opracowania porastaj  podstawowo zbiorowiska antropogeniczne – monokultury ro lin 
uprawnych, w tym w niewielkim stopniu lasy gospodarcze. Nie zinwentaryzowano tu gatunków ro lin 
i siedlisk przyrodniczych podlegaj cych ochronie, wyst puj ce za  tu gatunki zwierz t, których cz  
podlega ochronie gatunkowej, to gatunki pospolite, zasiedlaj ce równie  krajobrazy kulturowe.  
Wyst puj ce w obszarze opracowania zagro enia rodowiska nale y uzna  za znacz ce lub 
umiarkowanie znacz ce. Najistotniejsze problemy ochrony rodowiska wynikaj  z po enia tego terenu 
cz ciowo w krajobrazie przekszta conym przez cz owieka – rolniczym, w otoczeniu szlaków 
komunikacyjnych. W wyniku dzia alno ci cz owieka nast pi a zmiana naturalnego sposobu u ytkowania 
terenu, a co z tym zwi zane m.in. zmiany sk adu gatunkowego zbiorowisk ro linnych (wyst powanie 
zbiorowisk antropogenicznych) i zwierz t, a tak e przekszta cenia jako ci rodowiska. Istotne z punktu 
widzenia sporz dzanego Planu jest, i  w obr bie opracowania i w jego najbli szym otoczeniu: nie 
wyst puj  grunty rolne podlegaj ce ochronie, nie wyst puj  tereny zabudowy podlegaj ce ochronie 
akustycznej, warunki gruntowo-wodne s  korzystne dla lokalizacji zabudowy, a ze wzgl du na niskie 
po eniu zwierciad a wód gruntowych w utworach przepuszczalnych – nie przewiduje si  naruszenia 
istniej cych stosunków wodnych. 
W rejonie przedmiotowego obszaru wyst puj  natomiast nast puj ce problemy: 
 zanieczyszczenie wód rzeki Soko dy, która jest odbiornikiem cieków sanitarnych i przemys owych 

z terenu miasta; 
 przekroczenie standardów zanieczyszczenia powietrza w regionie py em zawieszonym PM2,5, 

benzo(a)pirenem oraz ozonem. Przyczyn  podwy szonego poziomu py u zawieszonego jest emisja 
zanieczyszcze  z palenisk domowych (tzw. niska emisja) i lokalnych kot owni oraz z terenów 
komunikacji; 

 wyst powanie uci liwo ci ha asowych zwi zanych z ruchem pojazdów po drodze krajowej nr 19 
po onej po po udniowej stronie przedmiotowego terenu (planowana jest budowa obwodnic Sokó ki 
w ci gu drogi ekspresowej S19 wzd  pó nocnej granicy opracowania, co spowoduje dyslokacj  
ród a uci liwo ci) i zwi zanych z ruchem poci gów po linii kolejowej nr 40 po onej przy 

zachodniej granicy Planu; 
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 wyst powanie linii elektroenergetycznych redniego napi cia, które s  lokalnym ród em 
promieniowania elektromagnetycznego. 

Znajduj cy si  w obszarze opracowania krajobraz nie stanowi obecnie ród a istotnych zagro  dla 
wyst puj cych w tym regionie obszarów podlegaj cych ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 
2004 r o ochronie przyrody. Przedmiotowy teren i jego najbli sze otoczenie nie jest po ony w obr bie 
obszarów ochrony przyrody, jak równie  na jego terenie brak jest takich obszarów i obiektów. 

Nie uchwalenie projektu Planu spowodowa oby zachowanie istniej cego stanu prawnego – zachowanie 
obowi zuj cego planu miejscowego, który wyznacza  w tym rejonie miasta tereny rolne z niewielkim 
udzia em terenów le nych.  
W sporz dzanym Planie ustalono nast puj ce tereny funkcjonalne: 
PU - zabudowy produkcyjno-us ugowej. 
KDW – drogi wewn trznej klasy dojazdowej. 
W celu ochrony warto ci rodowiska i kszta towania dobrych warunków ycia ludzi w Planie zosta y 
okre lone m.in. zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony stanu sanitarnego 
powietrza i klimatu akustycznego, gospodarki odpadami sta ymi, ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, ochrony funkcjonowania przyrodniczego i ochrony powierzchni ziemi. 
 
Nast pstwa realizacji ustale  Planu s  zwi zane z powi kszeniem obszarów zurbanizowanych 
w krajobrazie rolniczym. Ustalenia Planu nie s  sprzeczne z uwarunkowaniami przyrodniczymi 
okre lonymi w Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla tego rejonu oraz Studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokó ka.  
Ustalenia sporz dzanego aktu prawa miejscowego uwzgl dniaj  obowi zuj ce akty prawne dotycz ce 
ochrony rodowiska i krajobrazu kulturowego, co sprzyja zachowaniu odpowiedniej jako ci ycia 
mieszka com okolicznych terenów. Realizacja ustale  Planu przyczyni si  do uregulowania gospodarki 
wodno- ciekowej i gospodarki odpadami. W sposób prawid owy ograniczono ród a emisji 
zanieczyszcze  wód, gleb oraz powietrza, a tak e oddzia ywanie ha asu i pól elektromagnetycznych. 
W projekcie Planu nie przewiduje si  sytuowania obiektów i urz dze , których oddzia ywanie mog oby 
powodowa  przekroczenie standardów jako ci poszczególnych komponentów rodowiska, czy zdrowia 
ludzi. 
Realizacja ustale  Planu mo e przyczyni  si  lokalnie do zmian negatywnych: 
- ograniczenia powierzchni terenów biologicznie czynnych na terenach upraw antropogenicznych, o ok. 

85,3% powierzchni opracowania i  degradacji na tym obszarze pokrywy glebowej i szaty ro linnej 
(oddzia ywanie sta e), 

- wprowadzenia nasadze  zieleni urz dzonej na planowanym terenie zabudowy w obr bie zachowanej 
powierzchni biologicznie czynnej, z mo liwo ci  introdukcji gatunków obcych (oddzia ywanie sta e), 

- ugoterminowego, niewielkiego pogorszenia warunków klimatu akustycznego zwi zanego 
z powstaniem nowego terenu zabudowy produkcyjno-us ugowej, 

- ugoterminowego, niewielkiego zwi kszenia emisji zanieczyszcze  atmosferycznych 
ze róde  grzewczych, a tak e zwi kszenia emisji zanieczyszcze  atmosferycznych ze róde   
komunikacyjnych, 

- ugookresowego niewielkiego zwi kszenia leja depresyjnego wokó  uj cia wód znajduj cych si  poza 
granicami Planu, w zwi zku z poborem wód oraz krótkookresowej lub d ugookresowej deformacji 
poziomu wód u ytkowych, w okresie pobierania wód na terenie produkcyjno-us ugowym, 

- ugookresowego zwi kszenia ilo ci odprowadzanych cieków sanitarnych do oczyszczalni cieków 
(co oddzia uje po rednio na jako  wód w rzece Soko dzie) oraz odpadów sta ych (co oddzia uje 
po rednio na powstanie wzniesienia na terenie wysypiska odpadów poza granicami Planu), 

- sta ej zmiany walorów krajobrazowych terenu, przy zachowaniu zasad adu przestrzennego. 
 
Opisane powy ej negatywne skutki realizacji Planu maj  g ównie charakter miejscowy, dotycz  
(za wyj tkiem poboru wody, odprowadzania cieków, czy sk adowania odpadów) przede wszystkim 
terenu gdzie zaplanowano wprowadzenie zabudowy, nie zagra aj  natomiast funkcjonowaniu 
przyrodniczemu w obr bie obszarów ochrony przyrody znajduj cych si  w tym regionie. Tym samym nie 
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przewiduje si  wp ywu dopuszczonych Planem inwestycji na rodowisko poza granicami Polski 
(oddzia ywania transgranicznego), a tak e negatywnego wp ywu Planu na zdrowie ludzi. 
Plan wprowadza równie  szereg korzystnych dla rodowiska i zdrowia ludzi ustale . Do ustale  
oddzia uj cych pozytywnie w sposób sta y lub d ugookresowy nale y zaliczy : 
- wprowadzenie zasad zagospodarowania, w tym na terenie zabudowy ustalenie minimalnego 

wska nika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 15% powierzchni dzia ki budowlanej, czy 
zaplanowanie niskiej zabudowy, umo liwi zachowanie w umiarkowanym stopniu funkcjonowania 
hydrologicznego (infiltracje wód opadowych do gruntu i ich retencje), klimatycznego (wymiana 
powietrza i w niewielkim stopniu jego regeneracji, przy za eniu e przy obiektach budowlanych 
powstan  tereny zieleni urz dzonej) i biologicznego, 

- wprowadzenie zasad s cych ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem 
(obowi zek stosowania w lokalnych systemach grzewczych niskoemisyjnych róde  ciep a lub 
pod czenie budynków do komunalnej sieci ciep owniczej), 

- wprowadzenie zasad s cych ochronie przed ha asem, 
- wprowadzenie zasad s cych ochronie jako ci wód gruntowych i powierzchniowych: m.in. ustalenie 

odprowadzania cieków do oczyszczalni cieków miejskiej lub zak adowej, 
- wprowadzenie zasad s cych zapobieganiu tworzenia si  dzikich wysypisk mieci poprzez regulacj  

gospodarki odpadami. 
Podsumowuj c, w zwi zku z brakiem istotnych negatywnych oddzia ywa , mog cych by  rezultatem 
realizacji projektu Planu na rodowisko, w tym w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000 oraz integralno  tych obszarów – w niniejszym opracowaniu nie przedstawia si  rozwi za  
agodz cych maj cych na celu ochron  obszarów Natury 2000.  

Poniewa  zastosowane w Planie rozwi zania, w tym rodki agodz ce, nie wywo uj  lub niweluj  istotne 
negatywne zagro enia na cele i przedmiot ochrony wyst puj cych na terenie opracowania i w jego 
otoczeniu obszarów sieci Natura 2000, a tak e na stan rodowiska, z tego wzgl du nie proponuje si  
rozwi za  alternatywnych. Z tego równie  wzgl du nie proponuje si  dzia  kompensacyjnych. 
 


