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I WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2016 poz. 778) zmieniaj ca ustaw  z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), a tak e dokonane zmiany w innych przepisach reguluj cych

polityk  przestrzenn  – powoduj  zasadno  przystosowania zapisu studium do aktualnych

wymogów formalno-prawnych.

Wymieniona wy ej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust. 4; „Ustalenia studium s  wi ce dla organów gminy przy

sporz dzaniu planów miejscowych” a w art. 20 ust. 1 „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po

stwierdzeniu, e nie narusza on ustale  studium...”.

Elementem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest stwierdzenie, e

w ramach polityki przestrzennej gminy istnieje wymóg okre lenia „... lokalnych zasad

zagospodarowania przestrzennego ...”. Zapis ten jest bardzo istotny i ma swoje konsekwencje w cyt.

art. 9 o wi cym znaczeniu ustale  studium przy sporz dzaniu planów miejscowych.

Rada Gminy Zambrów podj a Uchwa  Nr 166/XXI/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie

przyst pienia do sporz dzania zmiany studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów. Zgodnie z powy sz  uchwa  studium ma obejmowa  teren zawarty

w granicach administracyjnych gminy Zambrów. Dotychczas obowi zuj ce studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów przyj te zosta o uchwa  Nr 9/III/02

Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2002 r. a nast pnie by o zmienione uchwa ami

Nr 171/XXXII/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 11 marca 2010 r.,  Uchwa  Nr 98/XIV/12 Rady Gminy

Zambrów z dnia 20 kwietnia 2012 r., Uchwa  Nr 99/XIV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 20 kwietnia

2012  r.  oraz  Uchwa  Nr  100/XIV/12  Rady  Gminy  Zambrów  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie

zmiany studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz.U.2016

poz. 778) nak ada obowi zek dokonywania oceny aktualno ci obowi zuj cego studium.

Zasadno  opracowania nowego studium wynika z:

1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz.U.2016

poz. 778), okre laj cej szczegó owe wymagania dotycz ce zarówno zapisu problematyki

studium, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu

projektu studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

(Dz. U. Nr 118, poz. 1233);
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3. potrzeby posiadania przez gmin  aktualnej polityki przestrzennej zawartej w  studium,

cej jako podstawa do opracowywania kolejnych miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, nie naruszaj cych ustale  studium, o czym mówi

cytowana ustawa w art. 20.

Projekt studium ma za zadanie uwzgl dnienie ww. elementów, w celu uzyskania zapisu

okre laj cego aktualn  polityk  przestrzenn  gminy Zambrów obejmuj  jej obszar w granicach

administracyjnych.

Ustawa podtrzymuje zasad , e studium nie jest aktem prawa miejscowego, oraz e takim

aktem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi akt polityki

przestrzennej, którego ustalenia obowi zuj  zarówno rad  gminy, jak i organy oraz jednostki

podlegaj ce radzie. Decyzje rady podejmowane w trybie jej uchwa  nie mog  by  wzajemnie

sprzeczne lub niespójne.

Obowi zuj ce przepisy ustalaj  konieczno  uwzgl dnienia w studium polityki przestrzennej

o ponadlokalnym charakterze – nak adaj  obowi zek zawarcia w studium rozwi za  przyj tych

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju i planie zagospodarowania

przestrzennego województwa.

Niniejsze Studium obejmuje teren zawarty w granicach administracyjnych gminy. Zakres

opracowania obejmuje uwarunkowania i kierunki okre lone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zarówno cz  tekstowa, jak i cz

graficzna studium stanowi  now  edycj  opracowan  zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Opracowanie swym zakresem obejmuje uwarunkowania zawieraj ce analiz  stanu

istniej cego (zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej,

dziedzictwo kulturowe i rodowisko przyrodnicze), a tak e odnosi si  do obowi zuj cych planów

i programów sporz dzanych na poziomie ponadlokalnym.

Na podstawie uchwa y Nr 177/XIII/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. Rada Gminy Zambrów

przyst pi a do sporz dzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów dla obszaru dz. ew. nr 59/11, 59/12 i 59/13 z obr bu geodezyjnego

Czerwony Bór. czna powierzchnia terenu obj tego zmian  nr 2 studium wynosi oko o 10,77 ha.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do dokumentu studium udokumentowanego z a piasków „Czerwony

Bór II’ oraz nadania obszarowi obj temu zmian  nowego kierunku przeznaczenia „PG – obszary

i tereny górnicze”.

Na podstawie uchwa y Nr 243/XXI/21 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2021 r.,

zmienionej uchwa  Nr 281/XXVI/21 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 grudnia 2021 r.,  Rada Gminy
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Zambrów przyst pi a do sporz dzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowa  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów dla 6 terenów o cznej powierzchni ok. 29,25 ha,

po onych w obr bach geodezyjnych Polki-Teklin, Wola Zambrowska, Stary Skar yn, Tab dz, Stary

Laskowiec. Granice obszarów obj tych zmian  nr 3 studium zosta y oznaczone na rysunkach studium.

Zmiana nr 3 dotyczy:

1. zmiany przeznaczenia terenu  rolniczego  na  teren  turystyki  i rekreacji (teren „A”);

2. zmiany przeznaczenia terenu obiektów produkcyjno-us ugowych na teren zabudowy

mieszkaniowej i tereny zabudowy us ugowej(teren „B”);

3. wyznaczenia terenów obiektów produkcyjno-us ugowych z dopuszczeniem terenów

rolniczych (tereny „C”, „D”, „E” i „F”).
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II UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA KRAJU ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

Przyj ta w grudniu 2011 r. (ze zmianami w marcu 2012 r.) Koncepcja przestrzennego

zagospodarowania kraju definiuje wizj  Polski w 2030 r. jako kraju o ugruntowanych warunkach

trwa ego i zrównowa onego rozwoju, dobrze zagospodarowanego, sprawnie zarz dzanego

i bezpiecznego. Stan ten ma by  rezultatem procesów gospodarczych, spo ecznych, przestrzennych

oraz cywilizacyjnych. Cech  kraju ma by  spójno  spo eczno-gospodarcza i terytorialna – silne

regiony, których rozwój oparty b dzie na endogenicznym potencjale i przewagach konkurencyjnych,

kreowa  maj  ogólnokrajowe impulsy rozwojowe, przyczyniaj c si  do osi gania celów ogólnych

polityki regionalnej i przestrzennej.

Wizja Polski w 2030 r. opiera si  na pi ciu po danych cechach przestrzeni:

konkurencyjno ci i innowacyjno ci, spójno ci wewn trznej, bogactwie i ró norodno ci biologicznej,

bezpiecze stwie oraz na adzie przestrzennym.

Schemat 1. ówne cechy polskiej przestrzeni 2030 wskazane w Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.

ród o: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Celem strategicznym polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w horyzoncie roku

2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zró nicowanych potencja ów

rozwojowych dla osi gania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjno ci, zwi kszenia

zatrudnienia, sprawno ci funkcjonowania pa stwa oraz spójno ci w wymiarze spo ecznym,

gospodarczym i terytorialnym w d ugim okresie.
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ród celów szczegó owych tej polityki znalaz y si  te  te dotycz ce obszarów wiejskich, tj.

Wspomaganie restrukturyzacji obszarów wiejskich

W ramach polityki przestrzennego zagospodarowania i polityki regionalnej restrukturyzacja

obszarów wiejskich ma podstawowe znaczenie dla Polski. Niezb dne jest wzmacnianie potencja u

rozwojowego obszarów wiejskich tak e w wymiarze lokalnym (gminnym, powiatowym

i subregionalnym) i rozszerzanie oferty lokalnych rynków pracy, z uwzgl dnieniem uwarunkowa

lokalnych. Obszary wiejskie pe ni  wiele funkcji o zasadniczym znaczeniu dla zrównowa onego

rozwoju kraju zarówno w sferze produkcji (rolniczej i pozarolniczej), konsumpcji, jak i dostarczania

dóbr publicznych, s  miejscem ycia, pracy i wypoczynku wi kszo ci spo ecze stwa. Jednocze nie na

obszarach tych znajduje si  zdecydowana wi kszo  form ochrony przyrody oraz prowadzone s

ró ne rodzaje aktywno ci gospodarczej, z których najbardziej powszechne i charakterystyczne jest

rolnictwo. Dlatego szczególnie istotne jest wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

z wykorzystywaniem ich potencja u endogenicznego oraz wykorzystywanie i wzmacnianie efektów

dyfuzji procesów rozwojowych miejskich centrów rozwoju.

Konieczne jest u atwienie mieszka com dostosowania si  do zmian strukturalnych poprzez

wykorzystanie innych walorów tych obszarów (np. w zakresie ekologii, rozwoju turystyki, produkcji

energii w oparciu o lokalne ród a surowców) i zwi kszenie mo liwo ci znalezienia zatrudnienia

w bardziej produktywnych sektorach gospodarki. Nast pi to dzi ki wsparciu rozwoju zasobów

ludzkich, kapita u spo ecznego oraz inwestycji w infrastruktur  techniczn  (transportow ,

telekomunikacyjn , energetyczn  niskich napi  i ochrony rodowiska) i spo eczn . Wa nym

elementem dzia  restrukturyzacyjnych s  ukierunkowane na wzrost roli i jako ci dzia ania instytucji

publicznych (w tym administracji), obs uguj cych procesy restrukturyzacyjne oraz s ce pobudzaniu

aktywno ci i budowaniu partnerstwa pomi dzy ró nymi grupami spo ecznymi.

Istotnym kierunkiem dzia  na rzecz restrukturyzacji obszarów wiejskich, na których

funkcja rolnicza pozostanie funkcj  dominuj  (np. ze wzgl du na uwarunkowania naturalne oraz

kulturowe), b  dzia ania zwi kszaj ce produktywno  dzia alno ci rolniczej, w tym koncentracj

i dalsze usprawnianie procesów produkcji ywno ci, organizowanie rynków rolnych, wspomaganie

wspó pracy producentów rolnych oraz zwi kszanie mo liwo ci zbytu na rynkach zagranicznych.

Integracja przestrzenna i funkcjonalna obszarów wiejskich

Polityka przestrzenna wobec obszarów wiejskich b dzie zmierza  do uruchomienia

istniej cego potencja u rozwojowego tych obszarów w celu zwi kszenia ich konkurencyjno ci jako

miejsca zamieszkania i pracy, wypoczynku oraz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

i poprawy warunków ycia mieszka ców. Dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich niezb dna
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jest nale yta ochrona i wykorzystanie dla celów rozwojowych ich potencja u przyrodniczego,

krajobrazowego i kulturowego, poprawa jako ci i dost pno ci us ug publicznych, wzmacnianie

spo eczno ci lokalnych, tworzenie warunków do rozwoju dzia alno ci gospodarczej, co sprzyja

dzie powstawaniu róde  dochodu poza rolnictwem. Zwi kszy si  atrakcyjno  obszarów wiejskich

jako miejsca do ycia, wypoczynku i pracy.

Szczególne znaczenie dla zwi kszenia mobilno ci zawodowej mieszka ców obszarów

wiejskich ma zapewnienie dost pu do wysokiej jako ci us ug edukacyjnych, pocz wszy od opieki nad

dzieckiem do lat 3 i edukacji przedszkolnej. W zwi zku z tym nale y podj  dzia ania na rzecz

modernizacji szeroko poj tej infrastruktury edukacji, a tak e tworzy  i modernizowa  infrastruktur

dla inkubowania przedsi wzi  spo ecznych i obywatelskich. Niezb dne jest równie  zapewnienie

dost pu do wysokiej jako ci us ug umo liwiaj cych podnoszenie wiedzy, umiej tno ci i aktywizacj

mieszka ców obszarów wiejskich.

Zwi kszeniu inwestycji pozarolniczych na obszarach wiejskich sprzyja  b dzie wspomaganie

instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji doradczych, inkubatorów przedsi biorczo ci, parków

przemys owych, wprowadzanie rozwi za  prawnych, u atwiaj cych prowadzenie i ewidencjonowanie

dzia alno ci gospodarczej towarzysz cej produkcji rolnej i wzrost dost pno ci kapita u zewn trznego

oraz wsparcie rozwoju ekonomii spo ecznej.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego

Plan zosta  przyj ty Uchwa  Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IX/80/03 z dnia

27 czerwca 2003r. roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Województwa Podlaskiego.

Plan nie ma rangi prawa miejscowego, jest jednak wi cy, poniewa :

1. jego ustalenia musz  by  uwzgl dnione w uchwalanych przez organy samorz du

terytorialnego studiach uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin;

2. w planie zapisane zostaj  wszystkie zadania rz dowe i samorz dowe województwa

ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych ze wskazaniem obszarów, na których

przewiduje si  realizacj  tych zada .



21

ZMIANA NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZAMBRÓW

Uwarunkowania istotne dla zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów

a) w zakresie po enia i powi za  komunikacyjnych:

blisko  Bia egostoku, o rodka metropolitalnego o znaczeniu ponadkrajowym;

blisko om y, o rodka o znaczeniu regionalnym;

droga krajowa nr 8: Kudowa Zdrój (granica pa stwa) – Wroc aw – Warszawa – Bia ystok –

Augustów – Budzisko (granica pa stwa) docelowo klasy S;

droga krajowa nr 63: granica pa stwa – W gorzewo – Gi ycko – Pisz – Kisielnica – om a –

Zambrów – Ceranów – Soko ów Podlaski  –  Siedlce –  uków – Radzy  Podlaski  –  Wisznice –

awatycze  –  granica  pa stw,  docelowo  klasy  GP  a  odcinek  om a  –  Zambrów  docelowa

klasa S;

droga krajowa nr 66: Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bra sk – Bielsk Podlaski –

Kleszczele – Czeremcha – Po owce – granica pa stwa, docelowo klasy GP;

b) w zakresie rodowiska przyrodniczego:

po enie w s siedztwie  om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ;

lokalizacja cz ci terenu gminy w obszarze Natura 2000;

wyst powanie udokumentowanych z  surowców mineralnych;

lokalizacja w obszarze Zielonych P uc Polski, charakteryzuj cym si  wysok  jako ci

rodowiska przyrodniczego i walorami ekologicznymi;

c) w zakresie demografii:

ogólne zjawisko migracji zewn trznej,

d) w zakresie sfery gospodarczej:

rezerwy produkcyjne zak adów rolno-spo ywczych;

wzrastaj ca liczba podmiotów gospodarczych;

korzystne warunki do upraw ro lin intensywnych oraz przemys owych;

e) w zakresie infrastruktury technicznej:

przebieg przez teren gminy gazoci gu jamalskiego wraz z t oczni  gazu;

przebieg przez teren gminy gazoci gów wysokiego ci nienia wraz ze stacjami redukcyjnymi

I stopnia;

przebieg przez teren gminy linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz ze stacj

elektroenergetyczn  110/15kV om a;
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po enie na obszarze gminy sk adowiska odpadów komunalnych.

Plan okre la bariery i szanse rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarach

funkcjonalnych na terenie województwa podlaskiego. W przypadku obszaru zachodniego, do której

zaliczono gmin  Zambrów, do podstawowych ogranicze  wynikaj cych z uwarunkowa

zakwalifikowane zosta y m. in.: niski poziom wykszta cenia mieszka ców, niskie dochody ludno ci,

brak rynku skupu i przetwórstwa produktów ekologicznych, ma e zainteresowanie rolników

produkcj  ekologiczn , a tak e niedostateczne wyposa enie w us ugi o znaczeniu regionalnym

i lokalnym, niedoinwestowanie w infrastruktur  techniczn  i baz  turystyczn  oraz kolizyjny przebieg

drogi krajowej nr 8. Natomiast jako g ówne szanse o ywienia gospodarczego wymienione zosta y

m.in.: mo liwo  rozwoju rolnictwa ekologicznego ze wzgl du na niski poziom zanieczyszcze  gleby,

wzrastaj ca liczba podmiotów gospodarczych, stwarzaj ca mo liwo  rozwoju us ug oraz   po enie

w zasi gu obszarów o wysokich walorach rodowiska przyrodniczego, stwarzaj cych mo liwo ci

rozwoju turystyki.

Kierunki okre lone w planie

W planie przyj to, e g ównym celem zagospodarowania przestrzennego województwa

podlaskiego jest:

„Kszta towanie przestrzeni województwa podlaskiego w kierunku wyrównywania dysproporcji w poziomie

jego zagospodarowania w stosunku do rozwini tych regionów kraju, zgodnie z wymogami integracji

europejskiej, wspó pracy transgranicznej i obronno ci, w sposób generuj cy wzrost konkurencyjno ci,

efektywno ci gospodarczej i popraw  warunków cywilizacyjnych ycia mieszka ców, z wykorzystaniem

walorów przyrodniczych, kulturowych i po enia”.

Dzia ania te maj  na celu m. in. gospodarowanie przestrzeni  w sposób zrównowa ony,

przy jednoczesnym tworzeniu elastycznych struktur, umo liwiaj cych wzrost gospodarczy i spo eczny.

Kierunki rozwoju:

a) w zakresie powi za  komunikacyjnych:

przebudowa drogi ekspresowej nr S-8 „Via Baltica”: Warszawa – Bia ystok – Augustów –

Budzisko (granica pa stwa z Litw ), dostosowanie do parametrów drogi klasy ekspresowej;

przebudowa  drogi  krajowej  nr  63  granica  pa stwa   -  Gi ycko  –  Pisz  –  Kisielnica  –  om a  –

Zambrów – granica z województwem mazowieckim z dostosowaniem do parametrów klasy

GP, postuluje si  podniesienie funkcji drogi na odcinku om a – Zambrów do parametrów

drogi ekspresowej klasy S z budow  obej cia Nagórek Jab oni;
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przebudowa drogi krajowej nr 66 Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bra sk – Bielsk

Podlaski – Kleszczele – Czeremcha – Po owce – granica pa stwa do klasy drogi g ównej GP;

dostosowanie dróg powiatowych do  minimum klas lokalnych L;

b) w zakresie rodowiska przyrodniczego:

ochrona warto ciowych gruntów rolnych przed nieuzasadnionym przeznaczeniem na cele

nierolnicze;

ochrona przed ha asem, wibracjami i polem elektroenergetycznym;

ochrona lasów i zadrzewie  oraz wzbogacanie ich walorów;

porz dkowanie gospodarki odpadami

wdro enie „Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000”;

c) w zakresie turystyki:

rozwój turystyki w wykorzystaniem istniej cej bazy, warto ci kulturowych oraz walorów

przyrodniczych;

budowa lotniska sportowo – sanitarnego w rejonie Czerwonego Boru1;

d) w zakresie infrastruktury technicznej:

rozbudowa systemu gazowniczego w oparciu o istniej cy gazoci g relacji Bobrownik –

Bia ystok – Zambrów – Wyszków – Rembelszczyzna;

budowa drugiego gazoci gu w korytarzu Systemu Gazoci gów Tranzytowych „Jama ”;

rozwój energetyki odnawialnej poprzez wykorzystanie ciep a – produktu ubocznego

z t oczni w Zambrowie Systemu gazoci gów tranzytowych „Jama ”;

budowa stacji transformatorowych 110/15 kV w Zambrowie

modernizacja oraz ewentualna rozbudowa oczyszczalni komunalnej;

rozbudowa sieci wodoci gowej;

rozbudowa kanalizacji sanitarnej;

W zwi zku z dezaktualizacj  obowi zuj cego planu zagospodarowania przestrzennego

województwa podlaskiego z 2003 r.  oraz konieczno ci  dostosowania do obowi zuj cych przepisów

prawa,  Sejmik  Województwa  Podlaskiego  podj  Uchwa  nr  IX/87/07  z  dnia  23  lipca  2007  r.

w sprawie przyst pienia do sporz dzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa

podlaskiego. Aktualizacja planu ma uwzgl dni  nowe uwarunkowania rozwoju zagospodarowania

1 Gmina Zambrów z a wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podlaskiego w zwi zku z rezygnacj  z lokalizacji lotniska sportowo-sanitarnego
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przestrzennego wynikaj ce z aktualnych dokumentów strategicznych, koncepcyjnych

i programowych administracji rz dowej i samorz dowej, a tak e zamierzenia w zakresie inwestycji

celu publicznego.

Dla obszaru zmiany nr 2 studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów, w zwi zku z podj ciem w dniu 22 maja 2017 r. przez Sejmik

Województwa Podlaskiego uchwa y Nr XXXVI/330/17, zmienionej uchwa  Nr XXXIX/356/17 Semiku

Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. obowi zuj  ustalenia aktualnego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.

2777,  poz.  3270).  W  zwi zku  z  powy szym  w  obszarze  obj tym  zmian  nr  2  studium  przesta y

obowi zywa  ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego

przyj tego Uchwa  Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia  27 czerwca 2003 r. roku

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.

Obowi zuj cy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego ustala

postulaty i rekomendacje dotycz ce kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa. W

zakresie obszaru obj tego zmian  nr 2 studium Plan Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa Podlaskiego ustala nast puj ce ponadlokalne elementy zagospodarowania

przestrzennego wynikaj ce z rozdzia ów 6.3.3. i 4.3.2. tj. w zakresie infrastruktury technicznej oraz

rodowiska przestrzennego:

1) Przebieg linii dystrybucyjnej wiat owodowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

(w bezpo rednim s siedztwie obszaru opracowania zmiany nr 2 studium).

Dla obszarów obj tych zmian  nr 3 studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów, w zwi zku z podj ciem w dniu 22 maja 2017 r. przez Sejmik

Województwa Podlaskiego uchwa y Nr XXXVI/330/17, zmienionej uchwa  Nr XXXIX/356/17 Semiku

Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. obowi zuj  ustalenia aktualnego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.

2777, poz. 3270). W zwi zku z powy szym w obszarach obj tych zmian  nr 3 studium przesta y

obowi zywa  ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego

przyj tego Uchwa  Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia  27 czerwca 2003 r. roku

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.

Obowi zuj cy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego ustala

postulaty i rekomendacje dotycz ce kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa. W

zakresie obszarów obj tych zmian  nr 3 studium Plan Zagospodarowania  Przestrzennego



25

ZMIANA NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZAMBRÓW

Województwa Podlaskiego ustala nast puj ce ponadlokalne elementy zagospodarowania

przestrzennego wynikaj ce z rozdzia ów 3.5.1, 3.5.3.1, 3.10.4.1, 4.3.1, 6.3.2.1 pkt 13 i 6.4.1 oraz

rysunku nr 12 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego tj. w zakresie

komunikacji, infrastruktury technicznej oraz rodowiska przestrzennego:

1) Korytarz uzupe niaj cy KPnC-5D Dolina rzeki Ga  (w terenie „A” obj tym zmian  nr 3

studium);

2) Orientacyjny przebieg planowanego obej cia miasta Zambrów po stronie po udniowo-

zachodniej w ci gu dróg krajowych nr 63 G/GP i nr 66 G/GP do w a S8 (w s siedztwie

terenu „B” obj tego zmian  nr 3 studium);

3) Droga  krajowa  nr  66  klasy  G/GP  relacji  Zambrów  –  Wysokie  Mazowieckie  –  Bra sk  –

Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha – granica pa stwa (w s siedztwie terenu „F”

obj tego zmian  nr 3 studium);

4) Przebieg  gazoci gu  wysokiego  ci nienia  o  rednicy  250  mm  (w  terenie  „F”  obj tym

zmian  nr 3 studium).

III LOKALIZACJA GMINY ZAMBRÓW I RYS HISTORYCZNY REGIONU

1. Po enie i charakterystyka

Gmina wiejska Zambrów po ona jest w zachodniej cz ci województwa podlaskiego.

W wyniku reformy administracyjnej Polski, od 1 stycznia 1999 roku gmina le y

w granicach powiatu zambrowskiego. Zajmuje ona powierzchni   29 940 ha i zamieszkuje j

8 988 mieszka ców (wg danych statystycznych w banku danych regionalnych GUS - stan na 31 XII

2012). Najwi ksz  rzek  przecinaj  terytorium gminy jest Ga  z Jab onk . W kategorii podzia u na

regiony fizycznogeograficzne gmina nale y do Niziny Pó nocnopodlaskiej na Wysoczy nie

Wysokomazowieckiej. Wed ug W . Szafera, B. Paw owskiego jest to prowincja Ni owo-Wy ynna

rodkowoeuropejska.
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Schemat 2. Gmina Zambrów na tle podzia u administracyjnego powiatu zambrowskiego.

ród o: opracowanie w asne.

W uj ciu lokalnym gmina po ona jest w centralnej cz ci powiatu Zambrowskiego.

Siedziba Urz du Gminy znajduje si  w mie cie Zambrów. Od strony po udniowo-zachodniej gmina

Zambrów graniczy z gmin  Szumowo, od strony pó nocno-wschodniej z gminami Rutki i Ko aki

Ko cielne, od po udnia z gmin  Czy ew-Osada w powiecie wysokomazowieckim i gmin  Andrzejewo

w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim , od po udniowego wschodu z gmin  Wysokie

Mazowieckie w powiecie wysokomazowieckim, od pó nocy z gmin om a w powiecie om skim

i od zachodu z gmin niadowo, równie  w powiecie om skim.

Tabela 1. Dane dotycz ce powierzchni oraz liczby mieszka ców gmin powiatu zambrowskiego (2012 r.)

Gmina Powierzchnia (ha) Ludno  (os)
Zambrów miasto 1 902 22 643

Zambrów gmina 29 940 8 988

Ko aki Ko cielne 7 365 2 429

Rutki 19 999 5 875

Szumowo 14 106 4 982

ród o: Dane GUS (http://www.stat.gov.pl/bdl).
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Wykres 1. Dane dotycz ce powierzchni gmin powiatu zambrowskiego (2011 r.).

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS (http://www.stat.gov.pl/gus).

Wykres 2. Dane dotycz ce ludno ci faktycznie zamieszkuj cej gminy powiatu zambrowskiego (2011r.).

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS (http://www.stat.gov.pl/gus).
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W  obr bie  terytorialnym  gminy  o  cznej  powierzchni  oko o  299  km2,  funkcjonuje

71 so ectw. Obszar gminy stanowi oko o 41% ca kowitej powierzchni powiatu zambrowskiego

ród o: GUS, 2012).

Gmina odznacza si   typowym  charakterem rolniczym. W strukturze przestrzennej terenu

dominuj  u ytki rolne oraz lasy, natomiast tkank  osadnicz  stanowi  rozproszone skupiska

zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej. Wg danych na rok 2012 u ytki rolne stanowi y 50,1% ogólnej

powierzchni gruntów, natomiast grunty le ne -  32,5% ogólnej powierzchni gruntów. Okoliczne u ytki

(g ównie III i IV klasa bonitacji) charakteryzuj  si  dobr  przydatno ci  rolnicz  gruntów ornych.

Tabela 2. Struktura u ytkowania gruntów w gminie Zambrów na rok 2012.

ród o: Dane z Urz du Gminy

Przez obszar gminy przebiegaj  istotne w skali krajowej szlaki komunikacyjne. Droga

krajowa nr 8 cz ca z Bia ymstokiem i Warszaw , a dalej z Budziskiem i Kudow  Zdrój.  Inne drogi

krajowe wiod ce przez analizowany obszar to nr 63 om a – Zambrów - Siedlce, oraz 66 Zambrów –

Bielsk Podlaski. Na terenie gminy nie ma dróg wojewódzkich, natomiast przez gmin  przebiega, sie

dróg powiatowych.

W zakresie transportu kolejowego przez obszar gminy przebiegaj  linie kolejowe

o znaczeniu pomocniczym, obecnie nieczynne.

Tabela 3. Przybli one odleg ci (km) od miasta Zambrów do wybranych miast.

Odleg  do: km Odleg  do: km
Centrum Warszawy 118 Ostro ka 45

Centrum Bia egostoku 62 Soko ów Podlaski 65
Ostrów Mazowiecka 31 Augustów 108

Bielsk Podlaski 68 Siedlce 90
om a 24 Bia a Podlaska 122

ród o: Opracowanie w asne na podstawie serwisu Geoportal http://maps.geoportal.gov.pl.

Miasto Zambrów, wyznacza niejako punkt centralny dla gminy wiejskiej Zambrów. Tabela

przedstawiaj ca odleg ci od miasta Zambrów do poszczególnych miejscowo ci pozwala wysnu

pewne wnioski. Z powy szego uk adu odleg ci wynika korzystne po enie gminy Zambrów

Typ u ytku gruntowego ha Udzia  w ogólnej powierzchni

YTKI ROLNE 14977 50,1%
grunty orne 11531 77 %
Sady i inne 139 0,9%

ytki zielone 3307 22 %

LASY I GRUNTY LE NE 9400 32,5 %

POZOSTA E GRUNTY I NIEU YTKI 5571 17,5 %
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w zakresie potencjalnego rozwoju. Zambrów po ony jest niedaleko granicy województwa. Trasa do

centrum Warszawy wynosi 118 km, jednak po czenie drog  krajow   numer 8 (która w znacznej

cz ci jest drog  ekspresow ) umo liwia szybkie przebycie tego dystansu. Zambrów i jego okolice

posiadaj  nieco ni sz  rang  od otaczaj cych go miast, takich jak om a i Ostro ka, ale

porównywaln  z Ostrowi  Mazowieck  i Soko owem Podlaskim.

Gmina Zambrów ze wzgl du na du y udzia  powierzchni le nych charakteryzuje si

atrakcyjno ci  krajobrazow .

2. Rys historyczny gminy Zambrów i jej rozwoju przestrzennego

Teren gminy Zambrów w latach redniowiecza by  zasiedlony przez plemi  Mazowszan.

Osadnictwo to by o rozproszone po ród lasów. Obszar gminy wraz z miastem by  w asno ci  ksi t

mazowieckich. W X wieku obszar obecnej gminy zosta  w czony do pa stwa Piastów. W tych czasach

budowano w okolicy wiele grodów obronnych, miedzy innymi w Ostro ce, Wiznie i om y, oraz

w okolicy dzisiejszej miejscowo ci Poryte-Jab . Najstarsze osady, oprócz powy szej, to Brajczewo

oraz Prze dziecko. Nazwy tych miejscowo ci pojawiaj  si  w ród ach ju  w roku 1239. Osady te by y

kane najazdami litewskimi, ja wieskimi oraz ruskimi w wieku XIII i XIV.

Kolejny etap osadnictwa mia  miejsce na prze omie wieku XIV i XV, kiedy to Ksi e nadawa

lub sprzedawa  rycerzom mazowieckim od 10 do nawet 50 w ók w puszczy (10 w ók to oko o 180ha).

Osadnictwo na wschód od Czerwonego Boru zapocz tkowane zosta o po 1391r, kiedy to

Ksi e Janusz I nadawa  tutejsze ziemie. Powsta y tu osady ledzie, Gniewoty, Zagroby-Zakrzewo,

a nast pnie po 1411 r., gdzie pierwsz  powsta  osad  zosta  Zambrów.

Nast pc  Janusza I zosta  jego wnuk, Boles aw IV. Kolonizowa  on puszcz towo nad

towni . Powsta y tu mi dzy innym osady Zagroby, Sasiny, W do ki. Ze wzgl du na mudny proces

karczowania puszczy w wieku XV istnia y tu wsie z jedn  chat . W XVI w. wsie te liczy y ju  najcz ciej

po kilkana cie domostw bez adnie rozrzuconych po obszarze. Rozrost wsi oraz pojawienie si  nowych

pokole  doprowadzi y do znacznego rozdrobnienia gruntów. Cz sto miedzy wsiami pozostawiano

niewielkie lasy, w celu pozyskiwania opa u.

W opisywanych osadach pocz tkowo mieszka a prawie wy cznie ludno  szlachecka. Drobna

szlachta niewiele ró ni a si  w tamtych czasach od ludno ci ch opskiej. Zdarza y si  przypadki

wykupienia wsi przez bogatsz  szlacht , celem budowy folwarku z dworem.

Lokalizacja gminy na skrzy owaniu istotnych szlaków komunikacyjnych stanowi a dobre

warunki do rozwoju. Miasto Zambrów znane by o wtedy jako o rodek handlu

i rzemios a o znaczeniu lokalnym.

Dynamicznie rozwijaj ca si  okolica dozna a jednak znacznych szkód na skutek

siedemnastowiecznego potopu szwedzkiego oraz wojen z pocz tku XVIII wieku. W latach 1703-1708
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przez teren gminy sze  razy przemaszerowywa y wojska rosyjskie, szwedzkie, saskie

i polskie, za ka dym razem przynosz c straty okolicznej ludno ci.

Po tym burzliwym okresie okolice Zambrowa i samo miasto ponownie rozwija o si . Znaczny

wp yw na rozwój gospodarczy, kulturowy i spo eczny mia o wytyczenie i budowa przez teren gminy

istotnego z punktu widzenia kraju, traktu cz cego Warszaw  z Petersburgiem.

Znaczny wp yw na ycie w Zambrowie i okolicach mia o stacjonowanie wojska.

W rosyjskich koszarach stacjonowa  1 Pu k Piechoty Legionów pod dowództwem pu kownika

Edwarda Rydza mig ego, 71 Pu k Piechoty, a tak e mie ci a si  tu szko a podchor ych rezerwy.

Wed ug danych z 1891r. na terenie gminy Zambrów istnia y 504 gospodarstwa

drobnoszlacheckie, oraz zamieszkiwa o tu w sumie ponad 10 tys. ludzi.

W roku 1913 dosz o do podzia u gminy na gmin  Zambrów oraz gmin  D ugobórz. Po

Pierwszej Wojnie wiatowej, w roku 1919 utrzymano dawny podzia  gminy, a  do 1939 r.

W roku 1920 na pocz tku sierpnia na terenach gminy toczy y si  walki polsko-bolszewickie

Bogat  histori  na terenie gminy Zambrów odznaczaj  si  równie  czasy Drugiej Wojny

wiatowej. Na pocz tku wojny, w dniach 10-13 wrze nia 1939r. w okolicach Zambrowa przebiega y

walki. Uczestniczy a w nich 18 Dywizja Piechoty dowodzona przez pu kownika Stefana Kosseckiego.

Mimo bohaterskiej obrony i walki przeciw znacznie liczniejszemu przeciwnikowi, Wojsku Polskiemu

nie uda o si  utrzyma  pozycji i ostatecznie pod naporem Korpusu Pancernego genera a Guderiana,

polska dywizja zmuszona by a do kapitulacji. Po tych walkach ziemia zambrowska znalaz a si  we

adaniu okupanta radzieckiego, na mocy paktu Ribbentrop-Mo otow. Na terenie gminy i miasta

w tym okresie powsta y liczne obozy dla je ców oraz robotników przymusowych, a tak e getto

ydowskie. Z obozów tych wyrusza y liczne transporty Polaków w g b Zwi zku Radzieckiego.

W zwi zku z atakiem Trzeciej Rzeszy na Zwi zek Radziecki w 1941 roku, ziemia Zambrowska przesz a

pod okupacj  niemieck .

W latach powojennych w Zambrowie i okolicach nast pi  znaczny rozwój przemys u

i przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz us ug towarzysz cych przemys owi i innych.
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IV UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z WARUNKÓW I JAKO CI YCIA

MIESZKA CÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA ,  ORAZ  ZAPEWNIENIA

DOST PNO CI  OSOBOM  ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, O KTÓRYCH

MOWA W USTAWIE Z DNIA  19  LIPCA  2019  R.  O  ZAPEWNIANIU

DOST PNO CI  OSOBOM  ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI,  ZGODNIE  Z

UNIWERSALNYM PROJEKTOWANIEM

Wsparcie  dla  osób  ze  szczególnymi  potrzebami,  w  tym  osób

niepe nosprawnych

Na terenach obj tych zmian  nr 3 studium pomoc osobom niepe nosprawnym i ze

szczególnymi potrzebami w my l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym

zapewnia Powiat Zambrowski.

Przy Staro cie Powiatu Zambrowskiego zosta a powo ana Powiatowa Spo eczna Rada do

Spraw Osób Niepe nosprawnych w Zambrowie (Zarz dzenie Starosty Zambrowskiego Nr 24/19 z dnia

8 lipca 2019 r.). Do zakresu dzia ania Spo ecznej Rady nale y w szczególno ci:

inspirowanie przedsi wzi  zmierzaj cych do:

integracji zawodowej i spo ecznej osób niepe nosprawnych,

realizacji praw osób niepe nosprawnych,

opiniowanie projektów powiatowych programów dzia  na rzecz osób niepe nosprawnych;

ocena realizacji programów,

opiniowanie projektów uchwa  i programów przyjmowanych przez Rad  Powiatu pod k tem

skutków dla osób niepe nosprawnych.

Ponadto zadania w zakresie wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenach

obj tych zmian  nr 3 realizowane s  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w

cz ci dotycz cej rehabilitacji spo ecznej oraz Powiatowy Urz d Pracy w cz ci dotycz cej rehabilitacji

zawodowej. Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wspieranie rodzin z osob

niepe nosprawn  i pomaganie w kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania nale nych

wiadcze . Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela tak e dofinansowania ze rodków

Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych m.in. do:

uczestnictwa osób niepe nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze

przyznawane osobom niepe nosprawnym na podstawie odr bnych przepisów,
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likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si  i technicznych, w zwi zku z

indywidualnymi potrzebami osób niepe nosprawnych.

Pomoc w zakresie realizacji programów rz dowych na terenach obj tych zmian  nr 3

studium zapewnia Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Zambrowie, zajmuj cy si  m.in.

przyjmowaniem wniosków o zasi ek piel gnacyjny, wydanie karty parkingowej, czy dofinansowanie

do turnusu rehabilitacyjnego.

Dzia alno  gospodarcza

ównym o rodkiem powiatu jest miasto Zambrów, stanowi ce centrum administracyjne,

gospodarcze i kulturalne. Gmina Zambrów charakteryzuje si  typowym krajobrazem wiejskim,

z dominuj  funkcj  terenów produkcji rolniczej. Rozwojowi rolnictwa sprzyjaj  warunki glebowe

oraz ukszta towanie terenu. Wyst puj  tu zarówno gleby brunatne, bagienne, p owe oraz bielicowe

przydatne rolniczo, o wysokich klasach bonitacyjnych. Dominuj  gleby III i IV klasy, typowe dla

regionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Na obszarze gminy znajduje si  1486 gospodarstw rolnych o redniej wielko ci

gospodarstwa 12,17ha w tym 10,08ha stanowi  u ytki rolne.

Dzia alno  gospodarcz  (wg rejestru REGON na dzie  31.12.2013 r.) prowadzi y na terenie

gminy 612 zarejestrowane podmioty. Podmioty te prowadz  dzia alno  w nast puj cych ga ziach

lokalnej gospodarki:

handel hurtowy i detaliczny (153),

budownictwo (130),

transport, us ugi magazynowe (70),

produkcja rolnicza (68),

przetwórstwo przemys owe (52),

pozosta e (139 ).

Zdecydowan  wi kszo  stanowi y przedsi biorstwa sektora prywatnego. Punkty us ugowe

 rozproszone. Analizuj c okres ostatniej dekady mo na dostrzec niekorzystne tendencje w sferze

aktywno ci gospodarczej spo eczno ci, która spada. Od roku 2010 do 2012 liczba zarejestrowanych

podmiotów gospodarczych spad a o  87 (dane GUS).

Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego na rok 2012, w gminie Zambrów liczba

osób pracuj cych wynios a 1914 osób. Byli oni zatrudnieni g ównie w mikro i ma ych

przedsi biorstwach. Natomiast liczba bezrobotnych ogó em wynios a 482 osoby (w tym 245

czyzn i 237 kobiet). Stopa bezrobocia w roku 2012 si gn a poziomu 8,8 % (iloraz liczby

zarejestrowanych bezrobotnych i liczby osób w wieku produkcyjnym). W porównaniu do skali

krajowej  wska nik  ten  wypada  korzystnie  (bezrobocie  w  Polsce  na  rok  2012  –  13,4%).  Stopa
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bezrobocia w gminie jest równie  znacznie ni sza ni  w powiecie zambrowskim (17,3%), odbiega

tak e od redniej w województwie podlaskim (14,7%). Ze wzgl du na zmniejszaj  si  liczb

podmiotów gospodarczych osoby poszukuj ce pracy znajduj  si  w trudnej sytuacji znalezienia

sta ego miejsca zatrudnienia. Dodatkowo, ze wzgl du na rolniczy charakter gminy nale y za

wyst powanie bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Wykres 7. Stopa bezrobocia w gminie Zambrów ogó em oraz wed ug p ci w latach 2003-2012

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Szans  na popraw  sytuacji gospodarczej  jest wykorzystanie walorów gminy, które zach

nowych inwestorów do inwestowania na jej terenie. Do walorów gospodarczych gminy  mo na

zaliczy :

korzystny przebieg g ównych ci gów komunikacyjnych (dróg krajowych);

potencjalne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i dzia alno  gospodarcz ;

rozbudowan  infrastruktur ;

czyste rodowisko;

grunty klasy III-IV , które sprzyjaj  dalszemu rozwojowi rolnictwa;

otwarto  na inwestorów.

  Do barier wp ywaj cych na dalszy rozwój gospodarczy gminy mo na zaliczy  niedogodne

powi zania oraz niewystarczaj  jako  lokalnych szlaków komunikacyjnych (dróg gminnych

i powiatowych), konkurencyjno  pobliskich o rodków subregionalnych. Równie  sytuacja

demograficzna negatywnie wp ywa na poziom rozwoju - starzej ce si , s abo wykszta cone

spo ecze stwo, które cechuje niska aktywno  gospodarcza np. w postaci zak adania nowych,

konkurencyjnych dzia alno ci gospodarczych, które stymulowa yby wzrost gospodarczy terenów.
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Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na gospodark  gminy jest tak zwany „klimat

inwestycyjny”. Aby stworzy  dobre warunki  sprzyjaj ce  dla rozwoju przedsi biorczo ci nale y

zwróci  szczególn  uwag  na czynniki takie jak podatki lokalne, rozwój infrastruktury, mo liwo ci

wspó pracy z samorz dem lokalnym, oraz planowanie przestrzenne.

Turystyka

W nieska onym rodowisku naturalnym gminy wiejskiej Zambrów tkwi potencja

turystyczny. Jej terytorium nale y do „Zielonych P uc Polski”, obszaru funkcjonalnego akcentuj cego

unikalne,  ma o przekszta cone warto ci przyrodnicze, ró norodno  biologiczn  systemów

ekologicznych. Funkcjonowaniu tych terenów towarzyszy idea zrównowa onego rozwoju promuj ca

ochron  cennych obiektów przyrody i równoleg y, nieinwazyjny post p gospodarczy.

Do walorów turystycznych gminy mo na zaliczy :

przep ywaj ce przez teren gminy rzeki:  Ga , Jab onka, Pr tnik, D b, Brok Ma y, które tworz

gminne powi zania ekologiczne;

tereny stawów po onych na pó noc od miejscowo ci Poryte – Jab ;

tereny le ne, które charakteryzuj  si  du ymi walorami przyrodniczymi;

lokalizacj  w obr bie obszarów chronionych, takich jak obszar Natura 2000, rezerwaty

przyrody, Otulina om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;

nieska one rodowisko;

mo liwo  realizacji szlaków turystycznych, ciekawych pod wzgl dem przyrodniczym

i rekreacyjnym;

Przez obszar gminy Zambrów przebiegaj  2 szlaki turystyczne pieszo-rowerowe:

1. om a – Gie czyn – Czerwony Bór – Szumowo

ugo  szlaku wynosi 32 km, trasa  wiedzie  przez  zwarty  kompleks  Czerwonego  Boru,

w  kierunku  po udniowym, ma charakter rekreacyjno-krajoznawczy.

2. Gie czyn –Czerwony Bór – Wygoda.

ugo  szlaku wynosi 15 km. Szlak w 90% prowadzi przez lasy Czerwonego Boru, trasa jest

urozmaicona krajobrazowo.

Ponadto na terenie gminy wyst puj  du e mo liwo ci rozwoju turystyki rowerowej,

szczególnie w obr bie Czerwonego Boru.  Gmina dysponuje pi cioma obiektami wpisanymi do

podlaskiego rejestru zabytków, które s  z pewno ci  miejscami przyci gaj cymi i najbardziej cennymi

dla to samo ci gminy. S  to nast puj ce obiekty przedstawione w poni szej tabeli.
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Tabela 4. Obiekty wpisane do rejestru zabytków.

ród o: pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 pa dziernika 2013r.

Baza noclegowa na terenie gminy jest bardzo uboga i wymaga znacznego rozwoju. Przyczyn

ma ego zainteresowania gmin  mo e by  niedoinwestowanie w jej promocj , niska aktywno

gospodarcza mieszka ców i w ski zakres us ug zwi zanych z zapleczem turystycznym. Sporym

atutem dla rozwoju turystyki jest lokalizacja gminy w bezpo rednim s siedztwie z miastem Zambrów,

które ma rozwini  baz  turystyczn  oraz korzystne usytuowanie.

Miejscowo Obiekt Nr rej. Podobiekty Pochodzenie Data wpisu do
rejestru

osie Do gi dwór A-147 - XIX 02.12.2005
Poryte-Jab zespó   dworski A-223 dwór 1905 12.03.1986

196 park 2 po . XIX 27.01.1984

Tab dz ko ció  par. p.w. MB
Cz stochowskiej, drewniany

5 - 1776 r
przeniesiony  w

1937r

13.03.1951

Tab dz krzy i mogi a na cmentarzu
Rzym.-kat.

330 - 1940r. 14.09.1987

do ki-
Borowe

zespó   dworski A-461 dwór 1882 15.11.1991

Wola
Zambrowska

Cmentarz nierzy
radzieckich

423 - II Wojna
wiatowa

30.12.1991
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V UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO, STANU ADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO

OCHRONY

1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy

Miejscowo ci gminne powstawa y w ró nych okresach historycznych na prze omie XIII

i XIV wieku. Gmina po ona jest bardzo korzystnie wzgl dem g ównych szlaków komunikacyjnych

o znaczeniu mi dzynarodowym i krajowym, co wskazuje na perspektywiczn  istotn  jej rang  jako

wa nego w skali kraju w a drogowego. Ci gi komunikacyjne tworz ce zewn trzne powi zania

drogowe gminy stanowi  o promienistym podziale jej obszaru na pi  cz ci.   Istniej ca obwodnica

miasta Zambrów w ci gu drogi krajowej nr 8, oraz planowana obwodnica w ci gu drogi krajowej nr

63 (cz ciowo zrealizowana), b  mia y wp yw  zarówno na podzia  przestrzenny, jak i funkcjonalny

Gminy Zambrów.

Obecnie Gmina Zambrów, o typowo wiejskim charakterze, b dzie posiada a nowe

mo liwo ci rozwoju w bezpo rednim s siedztwie w ów komunikacyjnych na obwodnicach

(miejscowo ci: Poryte-Jab , S dziwuje, Wi niewo).

Na charakter funkcjonalno – przestrzenny gminy znaczny wp yw maj  uwarunkowania

przyrodnicze. Cz  pó nocno-zachodnia gminy Zambrów to tereny otwarte z przewag  obszarów

le nych, obj tych prawnymi formami ochrony przyrodniczej. Obszar gminy podzielony jest równie

przestrzennie, jaki funkcjonalnie rzekami, które wydzielaj  swym przebiegiem korytarze dolin,

stanowi ce równocze nie struktur  powi za  przyrodniczych.

Powy sza charakterystyka pozwala wydzieli  z przestrzeni Gminy Zambrów dwie jednostki

funkcjonalno - przestrzenne, wyodr bnione w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze:

Jednostka I – przyrodniczo – le na

Jednostka II – rolniczo - osadnicza

Jednostka I – przyrodniczo – le na

Jednostka I obejmuje zachodni  i pó nocn  cz  obszaru gminy charakteryzuj  si

znacz cymi walorami rodowiska przyrodniczego.

Zasadnicz  cz  Jednostki I stanowi  by e tereny wojskowe (poligon i jednostka wojskowa), b ce

obecnie pod zarz dem Lasów Pa stwowych (Nadle nictwo om a). W wi kszo ci s  to obszary

zalesione z licznymi chronionymi gatunkami ro linnymi oraz wskazanymi do ochrony. Elementem

wyró niaj cym si  i wzbogacaj cym le ny krajobraz jest staw wraz z jego otoczeniem w miejscowo ci
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Poryte-Jab . Jednostka wyró nia si  wysokimi walorami krajobrazu, podkre lonymi zró nicowanym

ukszta towaniem terenu z nielicznie wyst puj  zabudow , w wi kszo ci o walorach kulturowych.

W miejscowo ci Czerwony Bór zlokalizowane s  us ugi wi ziennictwa.

Sie  osadnicz  Jednostki I tworz  nast puj ce wsie:

Pstr gi-Gniewoty

Zbrze nica

Bacze Mokre

Polki Teklin

Poryte-Jab

ady Borowe

Czerwony Bór

Walory przyrodnicze i krajobrazowo – kulturowe wytyczaj  kierunek rozwoju funkcji

w Jednostce I, które nale y podporz dkowa  ich ochronie, wzbogacaniu i racjonalnemu

wykorzystaniu.

Jednostka II – rolniczo - osadnicza

Jednostka II obejmuje po udniow  i wschodni  cz  obszaru gminy. W cz ci tej

zlokalizowane s  miejscowo ci osadnicze gminy Zambrów. Miejscowo ci maj  g ównie charakter

rolniczy.

Zachowa y si  czytelne i charakterystyczne uk ady wsi owalnicowej, ulicowej, cuchowej oraz

przysió ków. Stanowi to element warto ci kulturowych, jak równie  krajobrazowych, wskazany do

ochrony.

Wi kszo  funkcji gminnych ponadpodstawowych koncentruje si  w mie cie Zambrów. O rodkiem

wspomagaj cym w zakresie obs ugi ludno ci jest miejscowo  Prze dziecko – Mroczki.

Us ugi s ce zaspokojeniu potrzeb ludno ci na poziomie podstawowym,

w zakresie us ug takich jak: o wiata, zdrowie, kultura, us ugi kultu religijnego, wyst puj

w formie rozproszonej po ca ym obszarze gminy w miejscowo ciach takich jak: Nowy Borek, Stary

Skar yn, Tab dz, Osowiec, Stary Laskowiec, Stare Zakrzewo, Wi niewo, Mroczki. Obserwuje si  brak

miejscowo ci, w których wyst powa yby wszystkie powy sze us ugi.

Nieliczne wsie posiadaj  oprócz funkcji rolniczej funkcj  us ugowo-przemys ow , s  to miejscowo ci

zlokalizowane g ównie w po udniowej cz ci obszaru gminy Zambrów, takie jak: Wola Zambrowska,

Stary Laskowiec, Nowe Zakrzewo, Wdzi ko  Drugi, Krajewo Korytki, D ugobórz Pierwszy, D ugobórz

Drugi, Zar by-Krz tki. W miejscowo ciach zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 (S dziwuje,
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Krajewo Korytki) wyst puj  równie  us ugi komercyjne zwi zane z obs ug  ruchu drogowego (us ugi

gastronomiczno – hotelowe). Znaczny udzia  w zakresie us ug produkcyjnych maj  tartaki.

W wi kszo ci miejscowo ci obserwuje si  niewystarczaj  dost pno  us ug podstawowych.

Na ca ym obszarze gminy natomiast brak funkcji zwi zanych z obs ug  rekreacji

i wypoczynku.
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Schemat 3. Podzia  na jednostki funkcjonalno-przestrzenne

ród o: opracowanie w asne.
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Charakterystyka uk adów urbanistycznych  i zieleni urz dzonej

Gmina Zambrów jest gmin  rolnicz , w której na szczególn  uwag  zas uguj

charakterystyczne i zachowane uk ady urbanistyczne wsi. Poni  podano wybrane ich przyk ady:

owalnice: Stare Zakrzewo, Krajewo wik y.

ulicówki: Poryte-Jab , Zagroby Zakrzewo, Wola Zambrowska, Bacze Mokre

rz dówki: Cieciorki, Gardlin, Stare Krajewo, Nagórki Jab , Szeligi Le nica

wielodro nice: Tab dz, S dziwuje, Zag oby townica, D ugobórz Pierwszy, Krajewo towo

widlice: W do ki Bucki, Zbrze nica

Dominuj  uk ady ulicowe, wielodro ne oraz rz dowe wsi. Wskazane jest kontynuowanie

charakterystycznych dla poszczególnych miejscowo ci uk adów zabudowy.

Ziele  urz dzon  stanowi  m.in. cmentarze i pozosta ci parków dworskich, np.

w miejscowo ci Poryte-Jab  oraz tereny przyko cielne.

Dawne parki dworskie by y w przesz ci bardzo estetycznymi przyk adami zaplanowanej,

zieleni urz dzonej. Obecnie ich stan pozostawia wiele do yczenia i wymaga natychmiastowych

dzia  readaptacyjnych i konserwacyjnych.

Waloryzacja struktury przestrzennej

Przeprowadzona analiza struktury zabudowy pozwala na wskazanie pozytywnych

i negatywnych elementów struktury przestrzennej gminy Zambrów.

Na elementy pozytywne sk adaj  si :

dobrze rozwini ta sie  dróg zapewniaj ca dobry dost p komunikacyjny terenów,

miejscowo ci o zwartej zabudowie,

utrzymanie charakterystycznych uk adów zabudowy,

cenna zabudowa o wysokich walorach kulturowych wpisana do rejestru zabytków,

wyst powanie w znacznym udziale powierzchniowym obszarów o du ych walorach

przyrodniczych,

y komunikacyjne stanowi ce powi zania zewn trzne gminy jako czynnik nowych szans

na uzupe nienie funkcji us ugowych,
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Na elementy negatywne sk adaj  si :

ci gi komunikacji stanowi cej powi zania zewn trzne stanowi ce obwodnice miasta

Zambrów jako bariera przestrzenna oddzielaj ca cz  miejsk  od cz ci gminnej, stanowi c

utrudnienie dla dost pno ci do ponadpodstawowych us ug,

niewystarczaj ce zapewnienie dost pu do us ug podstawowych.

2. Obecny stan planistyczny

Studia uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

siednich

Gmina Zambrów s siaduje z o mioma gminami wiejskim:

Szumowo (pow. zambrowski),

Rutki (pow. zambrowski),

Ko aki Ko cielne (pow. zambrowski),

Czy ew-Osada (pow. wysokomazowiecki),

Wysokie Mazowieckie (pow. wysokomazowiecki),

Andrzejewo (pow. ostrowski),

om a (pow. om ski),

niadowo (pow. om ski),

oraz z jedn  gmin  miejsk  – Zambrów (pow. zambrowski). Ka da gmina s siaduj ca

z analizowan  gmin  posiada obowi zuj ce studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego.
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Schemat 4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikaj ce z analizy studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin s siednich.

ród o: opracowanie w asne.

Analizie poddano obszar w odleg ci 1 km od granicy gminy Zambrów. Zachodni obszar

gminy Zambrów s siaduj cy z gmin  Szumowo oraz gmin niadowo zosta y okre lone w studium

jako tereny lasów korzystne z punktu widzenia rekreacji. Od strony gminy om a oraz gminy Rutki

(pó nocna cz  opracowania) wyst puje obszar zdominowany przez tereny rolne i kompleksy le ne
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oraz niewielkie ilo ci gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Znacz cym elementem jest tu

om ski Park Krajobrazowy, którego otuliny i obszary lokalnych korytarzy ekologicznych tworz

tereny o znacznej bioró norodno ci, sk adaj c si  na lokalny system przyrodniczy. Znaczne tereny

rolne wyst puj  w pó nocno – wschodniej cz ci analizowanego obszaru (granica z gmin  Ko aki

Ko cielne). Te same tereny charakteryzuj  si  równie  wyst powaniem niewielkich kompleksów

le nych. Od strony gminy Wysokie Mazowieckie, która graniczy z obszarem opracowania od strony

wschodniej wyst puje obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym najkorzystniejsze, chronione

dla rolnictwa grunty III klasy bonitacyjnej.  Po udniowa granica gminy Zambrów z gmin  Andrzejewo

to tereny u ytków rolnych chronionych. Tereny rolne o wysokiej klasie bonitacyjnej wyst puj

równie  wyspowo w po udniowo - wschodniej cz ci opracowania (granica z gmin  Czy ew). Na tym

samym obszarze zlokalizowane s  fragmenty gruntów le nych. Obszar miasta Zambrów w cz ci

ródmie cia zarezerwowany jest g ównie pod zabudow  us ugow , która obejmuje swym

oddzia ywaniem tereny ca ego miasta oraz tereny podmiejskie. W tej cz ci Zambrowa znajduj  si

równie  tereny ródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo – us ugowej. ródmie cie

otoczone jest zabudow  jednorodzinn  w formie wolnostoj cych domów. Tereny miasta (poza

wspomnianym ju ródmie ciem) to przede wszystkim tereny o funkcji rolniczej i produkcyjnej.

Wzd  rzek Jab onki i Pr tnika wyst puj  g ówne korytarze ekologiczne cz ce si  z naturaln

ro linno ci , które s  miejscem sp ywu wód i mas powietrza oraz migracji ro lin i zwierz t, a tak e

miejscem rekreacji lokalnych mieszka ców. W po udniowej cz ci miasta, przy granicy z gmin

Zambrów, funkcjonuje równie  cmentarz.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obecnie w gminie Zambrów obowi zuje 11 miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. cznie zajmuj  powierzchni  2,452 km2, co stanowi ponad 0,82% powierzchni

gminy. Dominuj ce przeznaczenie terenów na obszarach aktualnych planów stanowi zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna oraz produkcyjno-us ugowa. S  one uzupe nione zabudow  us ugow .

Trzy plany zosta y sporz dzone przed wej ciem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Miejscowe plany sporz dzone w oparciu o poprzedni

ustaw  mog  wymaga  aktualizacji zapisów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
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Tabela 5. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Lp Nazwa planu Nr uchwa y Data
uchwa y

Teren obj ty
opracowaniem

Powierzchni
a terenu
obj tego
planem

[ha]

Dominuj ca funkcja

1. Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego
Gminy Zambrów.

Zmiana planu

102/XXII/97 20.03.1997 r. Nagórki Jab ,
Czerwony Bór,

dziwuje,
Granice wsi

Nagórki - Cieciorki

1,22
1,25
1,58

11,76

Tereny eksploatacji
kruszywa,

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

Tereny zabudowy
zagrodowej,

Tereny przemys owo -
sk adowe

2. Zmiana
Miejscowego Planu
Zagospodarowania

Przestrzennego
Gminy Zambrów

98/XVIII/00 28.03.2000 r. Krajewo towo 3,06 Teren us ug z zakresu
handlu i obs ugi

podró nych komunikacji
samochodowej

3. Zmiana
Miejscowego Planu
Zagospodarowania

Przestrzennego
Gminy Zambrów

5/II/02 02.12.2002 r. Poryte-Jab 13,06 Tereny przemys owo -
sk adowe

4. Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

160/XXXV/06 30.03.2006 r. Czerwony Bór -
Lotnisko

98,0 Teren komunikacji
lotniczej

5. Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

23/V/07 03.04.2007 r. Modzele
Skudosze

0,22 Wewn trzny uk ad
komunikacyjny

6. Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

33/VI/07 17.04.2007 r. Stary Laskowiec 8,050 Tereny obiektów
przemys owych, sk adów i

magazynów
7. Miejscowy Plan

Zagospodarowania
Przestrzennego

83/XV/2008 20.05.2008 r. Nagórki Jab 35,48 Tereny zabudowy
zagrodowej

8. Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

148/XXVII/09 27.08.2009 r. Stary Laskowiec 13,70 Teren produkcyjno-
us ugowy

9. Zmiana
Miejscowego Planu
Zagospodarowania

przestrzennego

152/XXVIII/0
9

29.10.2009 r. Nagórki Jab 8,30 Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

10 Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

19/IV/11 16.03.2011 r. Wi niewo 42,40 Teren zabudowy
us ugowej,

Teren zabudowy
zagrodowej

11 Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

111/XV/12 21.06.2012 r. Linia
Elektroenergetycz

na
400 kV Narew -

Ostro ka

7,0383 Tereny lasów z
dopuszczeniem

infrastruktury technicznej
(linia elektroenergetyczna

400 kV)

ród o: opracowanie w asne.
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Schemat 5. Obowi zuj ce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

ród o: opracowanie w asne.
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Uchwalenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ma wp yw na

zwi kszenie atrakcyjno ci inwestycyjnej terenu. Wida  to równie  w przypadku gminy Zambrów. Na

obszarach, gdzie uchwalono plany miejscowe, wzros a liczba wydanych pozwole  na budow .

W zakresie realizacji planów najwi ksz  liczb  pozwole  na budow  wydano w  miejscowo ci Stary

Laskowiec. W zwi zku z czym zachodzi tam najwi kszy ruch budowlany.  S  to tereny inwestycyjne,

dominuj  funkcj  stanowi  tam tereny obiektów przemys owych i produkcyjno – us ugowych oraz

sk adów i magazynów. Realizacja planu wyst puje równie  w miejscowo ci Nagórki Jab , gdzie

wydano najwi cej pozwole  pod zabudow  mieszkaniow .

Analiza wniosków z onych o zmian  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego

W latach 1994 – 2009 wp yn y 73 wnioski mieszka ców gminy Zambrów o zmian   planów

miejscowych.

Wi kszo  wniosków dotyczy a zmiany przeznaczenia dzia ek na cele budowlane,

a w szczególno ci cele mieszkaniowe: cele budowlane niesprecyzowane – wnioski dotycz ce

32 dzia ek, cele mieszkaniowe – wnioski dotycz ce 35 dzia ek, cele mieszkaniowe i produkcyjne –

wnioski dotycz ce 1 dzia ki, cele mieszkaniowe i us ugowo-handlowe – wnioski dotycz ce

8 dzia ek, zabudowa zagrodowa – wnioski dotycz ce 4 dzia ek.

Wnioski o zmian  przeznaczenia terenu na cele us ugowe lub produkcyjne dotyczy y

29 dzia ek, w tym:  cele us ugowe ogólne – wnioski dotycz ce 4 dzia ek, cele us ug o wiaty – wnioski

dotycz ce 3 dzia ek, cele us ugowo-handlowe – wnioski dotycz ce 8 dzia ek, cele us ugowo-handlowe

lub produkcyjne – wnioski dotycz ce 8 dzia ek, cele produkcyjne – wnioski dotycz ce 3 dzia ek, cele

produkcyjno-us ugowe – wnioski dotycz ce 5 dzia ek.

Poza wnioskami o zmian  przeznaczenia terenu, wp yn y 4 wnioski wyra aj ce sprzeciw

wobec budowy drogi klasy lokalnej o szeroko ci 15m.

Pozosta e wnioski dotyczy y terenów po onych poza granicami powy szych planów

miejscowych oraz pró b  o sporz dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski sk adane o zmian  lub sporz dzenie  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego by y rozpatrywane sukcesywnie, przy sporz dzanych procedurach planów, zgodnie

z ustaleniami studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Zambrów,  jak równie  zgodnie z granic  planu okre lon  w  uchwa ach o przyst pieniu do

sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cz  wniosków, która

dotyczy a nieruchomo ci nie obj tych wcze niejszymi procedurami planistycznymi zostanie

przeanalizowana na etapie sporz dzania niniejszego studium uwarunkowa  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego.
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Analiza z onych wniosków do zmiany studium uwarunkowa  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wymogami z dnia 23 marca 2003 roku, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym og oszono termin, w którym mo na by o sk ada  wnioski do zmiany studium

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustalaj c nieprzekraczalny

termin do  18.10.2013r. W terminie nie wp yn y adne wnioski osób fizycznych do zmiany studium.

Wnioski z one przez instytucje (12 wniosków) dotycz  wprowadzenia do zmiany studium

wytycznych, jakie zawarte s  w planie zagospodarowania województwa podlaskiego oraz innych

opracowaniach i dokumentach, zawieraj cych informacje kszta tuj ce polityk  przestrzenn  gminy

Zambrów.

Instytucje wnosi y o uwzgl dnienie:

wymogu zg aszania lotnictwu wojskowemu wszelkich projektowanych obiektów

o wysoko ci równej i wi kszej od 50 m n.p.t.;

urz dze  melioracji wodnych szczegó owych – drenowanie, rowów melioracyjnych oraz

ródl dowych wód powierzchniowych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na

potrzeby rolnictwa oraz zaliczane do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na

potrzeby rolnictwa – rzeka Ga , Jab onka, Pr tnik, D b, Brok Ma y;

mo liwo ci zmian przebiegów dróg krajowych w mie cie Zambrów, co równie  wp ywa na

przebieg DK poza granicami miasta,

istniej cych sieci infrastruktury,

stref kontrolowanych od gazoci gu wysokiego ci nienia oraz wytycznych dotycz cych

ytkowania terenu w pobli u i w strefie kontrolowanej,

zasad ochrony zabytków;

przebiegu istniej cej  i planowanych linii i urz dze  elektroenergetycznych WN, SN i nn;

W latach 2006 – 2013 wp yn o 10 wniosków mieszka ców gminy Zambrów o zmian

przeznaczenia dzia ek w obowi zuj cym  studium  uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy  Zambrów. 2 wnioski dotyczy y zmiany przeznaczenia  dzia ek rolnych

i le nych: 4/40 i 4/43 na terenie wsi D ugobórz Drugi oraz 448/5, 448/7, 448/8 i 448/9 na terenie wsi

Cieciorki na tereny budowlane. 4 wnioski dotyczy y zmiany przeznaczenia terenu dzia ek rolnych: 50,

63, 88, 89, 130 po onych na ternie wsi Polki Teklin na cele us ug turystycznych (agroturystyka,

rekreacja indywidualna - letniskowa). Wp yn y równie  3 wnioski , które dotyczy y zmiany



48

ZMIANA NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZAMBRÓW

przeznaczenia dzia ek na cele mieszkaniowe, w tym:  1 dotycz cy  dzia ki 69/1 po onej we wsi

ugobórz Drugi na cele mieszkaniowe, 1 dotycz cy dzia ki 452 po onej we wsi Nagórki-Jab  na

cele mieszkaniowo-us ugowe oraz 1 wniosek dotycz cy dzia ek 441/8 i 562 po onych we wsi Wola

Zambrowska pod zabudow  zagrodow . 1 wniosek dotyczy  zmiany przeznaczenia dzia ek 124/4,

146/1, 147/2 po onych we wsi Gardlin umo liwiaj cego lokalizacji biogazowni.

Wnioski:

Wszystkie wnioski z one do zmiany studium, dotycz  dzia ek ewidencyjnych, które nie maj

sporz dzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozytywne rozpatrzenie

tych wniosków nie b dzie skutkowa o zmianami planu, jednak e  przy rozpatrywaniu wniosków

nale o zwróci  uwag  na uwarunkowania przyrodnicze, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

oraz przestrzenne aby nie rozprasza  zabudowy.

Analiza wydanych pozwole  na budow

Bior c pod uwag , e WZiZT mog  by  wydane niezale nie od posiadanego prawa do

nieruchomo ci oraz niezale nie od przeznaczenia w studium, dokonano analizy zwi zanej z ilo ci

decyzji o pozwoleniu na budow . Decyzje te w sposób najdok adniejszy odzwierciedlaj  rzeczywiste

procesy zagospodarowania terenu, dlatego powinny w pierwszej kolejno ci by  brane pod uwag .

W  okresie  od  2007r.  do  2013r.  wydano  552  decyzje  o  pozwoleniu  na  budow  oraz  143

o przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego. W latach 2007-2013 mo na

zaobserwowa  spadek wydawanych decyzji, tym samym zmniejszony proces prowadzonych

inwestycji w gminie.
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Wykres 8. Ilo  wydanych pozwole  na budow  w latach 2007-2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z urz du Gminy .

Wykres 9. Ilo  wydanych pozwole  na przebudow , rozbudow , nadbudow  w latach 2007-2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z urz du Gminy .

Najwi cej wydanych decyzji o pozwoleniu na budow  nowych obiektów dotyczy budynków

mieszkalnych (223) i budynków gospodarczych (195). Podobna zale no  zachodzi w  przypadku

decyzji o przebudowie, gdzie równie  najwi cej decyzji dotyczy budynków mieszkalnych (66) lub

gospodarczych. (36). W podziale na so ectwa najwi cej decyzji zosta o wydanych w  so ectwie Wola

Zambrowska (61), Wola Zambrzycka (34) oraz D ugobórz Drugi i Nagórki Jab  (po 26).
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Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy z dnia z dnia 23 marca 2003 o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, sposobu zagospodarowania

i warunków zabudowy oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nast puje w drodze

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu na

danych terenie sposób zagospodarowania i warunków zabudowy nast puje w oparciu o decyzje

administracyjne – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzj  o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzj  o pozwoleniu na budow .

W latach 2007-2013 wydano cznie 810 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu. Z poni szego wykresu mo na zaobserwowa  spadkow  tendencj  wydawanych decyzji

w latach 2009-2011. Dane za rok 2013 obejmuj  jedynie wnioski z one do po owy roku.

Wykres 10. Ilo  wydanych decyzji o warunkach zabudowy  w latach 2007-2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z urz du Gminy .

Przewa aj ca ilo  wydanych decyzji dotyczy a okre lenia warunków dla zabudowy

zagrodowej (703) oraz zabudowy mieszkaniowej (60) ze wzgl du na charakter rolniczy gminy. Jest to

zwi zane z lokalnym uwarunkowaniami gminy, gdzie przewa aj  tereny rolnicze. Tym samym

zabudowa terenu powinna pozwala  na budow  zabudowa  mieszkalnych, jak równie  budynków

pe ni cych funkcje zaplecza dla rolnictwa. Nieznaczna ilo  wydanych decyzji na zabudow  us ugow

wiadczy o ma ym zainteresowaniu inwestycjami komercyjnymi. Najwi kszym zainteresowaniem

inwestycyjnym ciesz  si  so ectwa Wola Zambrowska (80), D ugobórz Drugi (37), Wola Zambrzycka

(34).
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Analiza wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W latach 2007-2013 wydano cznie 79 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Najwi ksza ilo  dotyczy a inwestycji zwi zanych z budow  infrastruktury elektroenergetycznej (37)

oraz infrastruktury wodoci gowej (23).Najwi cej wydanych decyzji celu publicznego odnotowano

w obr bie Wola Zambrowska, jest to spowodowane dobrymi uwarunkowaniami komunikacyjnymi

oraz bliskim s siedztwem z miastem Zambrów, który  generuje rozwój budownictwa w tym obszarze.

Wykres 11. Ilo  wydanych decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego  w latach 2007-2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z urz du Gminy .

Wykres 12. Ilo  wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w podziale na rodzaj inwestycji w
latach 2007 – 2013

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z urz du Gminy .
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VI UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU RODOWISKA, W TYM STANU

ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKO CI ZASOBÓW

WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY

I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1. Analiza i funkcjonowanie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu

kulturowego

Po enie geograficzne i ukszta towanie terenu

Wg fizyczno-geograficznego podzia u Polski (J. Kondracki) obszar b cy przedmiotem

opracowania po ony jest w wi kszo ci w obr bie mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej,

wchodz cej w sk ad wi kszej jednostki strukturalnej (makroregionu) Niziny Pó nocnopodlaskiej,

jedynie zachodni skraj gminy znajduje si  w granicach Mi dzyrzecza om skiego.

Tabela 6. Jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego na terenie gminy Zambrów.

Systematyka:
Przewa aj ca cz  gminy (poza zachodnim

skrajem)
Zachodni skraj gminy

mezoregion 843.35 Wysoczyzna Wysokomazowiecka 318.67 Mi dzyrzecze om skie

makroregion 843.3 Nizina Pó nocnopodlaska 318.6 Nizina Pó nocnomazowiecka

podprowincja 843 Wysoczyzny Podlasko-Bia oruskie 318 Niziny rodkowopolskie

prowincja 84 Ni  Wschodnioba tycki-Bia oruski 31 Ni rodkowoeuropejski

typ 8 Wysoczyzny staroglacjalne (bezjeziorne) 3
Wysoczyzny staroglacjalne

(bezjeziorne)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009

Rze ba terenów po onych w obr bie gminy zosta a ukszta towana w okresie zlodowacenia

rodkowopolskiego, przy czym jej wyra ne zró nicowanie zwi zane jest z ró nymi przebiegami

deglacjacji l dolodu stadia u M awy.

Wyst puj ca w cz ci rodkowej gminy równina morenowa (rejon miasta Zambrów oraz wsi

Grochy-Pogorzele, D ugobórz I i D ugobórz II, Krajewo Bia e, Wi niewo, Poryte-Jab ) zosta a

ukszta towana w czasie frontalnego zanikania lodowca. Wyró nia si  ona p ask , silnie zdenudowan

powierzchni  wznosz  si  do wysoko ci 140 m n.p.m. i agodnie nachylonymi zboczami (od 5% do

10%).

Równina morenowa zbudowana jest z glin zwa owych wykszta conych najcz ciej w postaci

glin pylistych z du a zawarto ci  margla. W powierzchniowych warstwach glina wykazuje du e
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zapiaszczenie. Na niewielkich obszarach materia  gliniasty przysypany jest piaskami zwa owymi

z g azami – g ównie w obr bie spiaszczonych kulminacji – w rejonie wsi Konopki-Jab  oraz Grochy-

Pogorzele i Osowiec lub piaskami wodnolodowcowymi – g ównie wzd  dolin rzecznych.

Powierzchnia równiny morenowej poprzecinana jest licznymi p ytkimi dolinami fluwialno-

denudacyjnymi o p askich dnach i agodnych zboczach, wype nionymi najcz ciej namu ami lub

cz ciowo torfami oraz dolinkami denudacyjnymi, w profilu poprzecznym nieckowatymi

i wype nionymi utworami piaszczystymi.

Zupe nie odmiennym charakterem wyró nia si  rze ba obszarów po onych na zachodzie

gminy. G ówne jej rysy zwi zane s  genetycznie i wiekowo z zespo em form szczelinowych

Czerwonego Boru. Wykszta cone zosta y w czasie arealnego zanikania lodowca. W wyniku tego

procesu powsta a równina morenowa urozmaicona wzniesieniami. Dominuj cymi formami na tym

obszarze s  piaszczyste wzgórza i pagórki moren, kemów i ozów rozmieszczone chaotycznie,

o wysoko ciach wzgl dnych od kilku do kilkudziesi ciu metrów oraz obni eniach ró nych kszta tów

i wielko ci pochodzenia wytopiskowego.

Wzgórza morenowe wyst puj ce w zachodniej cz ci obszaru gminy s  zasadniczym

fragmentem moren Czerwonego Boru. Charakteryzuj  si  one znaczn  wysoko ci  wzgl dn

(dochodz  maksymalnie do 24 metrów) oraz zró nicowanymi, nieraz du ymi nachyleniami zboczy

(przewa nie od 5% do 10%, lokalnie powy ej 15%). Wzgórza morenowe zbudowane s  z piasków

ró noziarnistych, wirów i g azów u onych bez adnie lub warstwowo.

W rejonie miejscowo ci Zbrze nica i Pstr gi-Gniewoty wyst puj  ozy w postaci wzniesie

o wysoko ciach wzgl dnych od 5 do 14 m i nachyleniach zboczy od 5% do 10%. Ozy zbudowane s

z osadów o charakterze wodnolodowcowym, g ównie piasków i wirów warstwowych, dobrze

otoczonych i wysortowanych.

Wzgórza i pagórki kemowe wyst puj  g ównie w rejonie wsi Zakrzewo-Zagroby, Krajewo-

Borowe i Krajewo- wik y, w postaci izolowanych garbów o wysoko ciach wzgl dnych od 4 m do 12 m

i przewa nie agodnie nachylonych zboczach. Zbudowane s  g ównie z piasków drobno ziarnistych

i mu ków, w ród których miejscami mog  wyst powa  przewarstwienia drobnego wiru oraz glin

pylistych.

ród form charakterystycznych dla tego typu rze by, nale y wyró ni  liczne, p ytkie

obni enia wytopiskowe o p askim, podmok ym dnie. Obni enia te wype niane s  piaskami pylastymi,

drobnymi oraz mu kami wytopiskowymi, na których najcz ciej zalegaj  osady holoce skie, g ównie

namu y oraz miejscami torfy.

W pó nocnej cz ci gminy znajduj  si  p ytkie rozleg e obni enia o szeroko ci do 3 km,

powsta e w wyniku wytopienia bry y martwego lodu. Dno obni enia jest p askie, podmok e,
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wype nione utworami holoce skimi – namu ami i torfami. Zbocza jego s agodne, przechodz ce

w p askie powierzchnie tarasów erozyjno-akumulacyjnych, zbudowanych z drobnoziarnistych

piasków wodnolodowcowych oraz starszych tarasów akumulacyjnych. Fragmenty tarasów

akumulacyjno-erozyjnych wyst puj  równie  wzd  doliny rzeki Jab .

Geologia i geomorfologia

Obszar gminy Zambrów znajduje si  w obr bie prekambryjskiej platformy

wschodnioeuropjeskiej. Podrz dn  jednostka tektoniczn  jest tu antekliza mazursko-bia oruska.

Teren gminy le y w zasi gu powierzchniowego wyst powania utworów zlodowacenia

rodkowopolskiego, stadia u pó nocnomazowieckiego. Pod wzgl dem geologicznym analizowany

teren po ony jest w obr bie wyniesienia mazursko-suwalskiego, b cego jednostk  wtórn

w obr bie platformy wschodnioeuropejskiej (W. Pa arski).

Prekambryjskie pod e krystaliczne wyst puje tu p ytko, pod niewielk  pokryw  m odszych

ska  osadowych (mezozoicznych i kenozoicznych). Bezpo rednie pod e osadów czwartorz dowych

zbudowane jest z utworów kredy i trzeciorz du. Kredowe margle z krzemianami wyst puj  w obr bie

bokiej doliny podczwartorzedowej, przebiegaj cej z pó nocnego –wschodu na po udniowy zachód,

na redniej g boko ci 20 m p.p.m.. W kierunku pó nocno-zachodnim i po udniowo-wschodnim od tej

doliny, pod e czwartorz dowe wyra nie podnosi si , a na utworach kredy zalegaj  osady

trzeciorz dowe,  g ównie  i y,  mu ki  i  piaski.  G boko  ich  zalegania  waha  si  w  granicach  od  60  m

p.p.w. w pobli u doliny, do 60 m n.p.m. na pó nocnym wschodzie gminy i 15 m n.p.m. na jej

po udniu. Mi szo  osadów czwartorz dowych wyst puj cych na terenie gminy jest zró nicowana

i  waha  si  w  granicach  od  200  m  (w  obr bie  kredowej  doliny),  do  140  m  na  po udniu  i  50  m  na

pó nocy gminy.

W sk ad utworów czwartorz dowych wchodz  utwory plejstoce skie reprezentowane przez

warstwy osadów akumulacji lodowcowej (przewa nie gliny zwa owe), przewarstwione osadami

akumulacji wodnolodowcowej (piaski i wiry) i zastoiskowej (i y i mu ki) oraz utwory holoce skie.

Szczegó owy rozk ad utworów czwartorz dowych sprowadza si  do tego, i  w pó nocnej,

po udniowo-wschodniej i po udniowo-zachodniej cz ci analizowanego obszaru, na powierzchni

wyst puj  gliny zwa owe. Gliny te s  szarobr zowe, piaszczyste, z cienkimi nieregularnymi

przyrostami i soczewkami piasków i wirów gliniastych, a niekiedy i ów. Na pó noc od Zambrowa,

oraz ko o Skar yna Starego, wyst puj  niewielkie powierzchnie z piaskami i wirami

wodnolodowcymi. Na obszarze gminy znajduje si  morena czo owa, tworz ca wa  Czerwonego Boru,

zlokalizowany w zachodniej cz ci analizowanego terenu. Moren  buduj  piaski, wiry i g azy,

one bez adnie lub warstwowo. Mi dzy Tab dzem a Baczami Suchymi rozci gaj  si  nieliczne –
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zgrupowane wokó  moreny czo owej – ozy, zbudowane z piasków i wirów. Na obszarze gminy do

licznie wyst puj  kemy, zbudowane g ównie z mu ków i piasków. Tworz  one pagórki w okolicach

Tab dza i Zakrzewa. Piaski i wiry wodnolodowcowe pokrywaj  wi ksze obszary wokó  moreny

Czerwonego Boru. Na prze omie plejstocenu i holocenu, na piaszczystej powierzchni sandru

(zachodnia cz  analizowanego obszaru) powsta y osady eoliczne, oraz eluwia glin zwa owych,

zbudowane z mu ków, piasków i wirów. W zag bieniach pozosta ych po jeziorach wytopiskowych

osadzi y si  mu ki i piaski jeziorne (np. na po udniowy zachód od Zambrowa). Cz sto wyst puj

namu y osadzone w zag bieniach bezodp ywowych, natomiast nieco mniej licznie wyst puj  torfy.

Budowa geomorfologiczna gminy jest zró nicowana. W cz ci centralnej i wschodniej

przewa aj  doliny fluwialno-denudacyjne o p askich dnach, cz sto podmok e. Wykorzystywane s

przez cieki sta e lub okresowe. Od g ównych dolin rozchodz  si  mniejsze dolinki denudacyjne,

o nieckowatym kszta cie i niewyra nie zarysowanych zboczach. S  one lokalnie zawieszone, suche

i podobnie jak doliny fluwialno-denudacyjne – mog  by  wykorzystywane przez wspó czesn  sie

rzeczn . Dolinom cieków wodnych towarzysz  g ównie zbocza wysoczyzny o przewa aj cych

spadkach w granicach od 5% do 10%, zlokalizowane w centralnej i pó nocno-wschodniej cz ci.

Fragmentarycznie wyst puj  zbocza o wi kszych spadkach powy ej 10%, lokalnie powy ej 15%.

W cz ci zachodniej wysoczyzn  przecinaj  liczne doliny erozyjno-denudacyjne, o nieckowatych,

askich dnach, na ogó  stromych zboczach, cz sto zawieszone, suche. Niekiedy s  one

wykorzystywane przez epizodyczne cieki. Dolinom towarzysz  pagórki morenowe zdenudowane

o spadkach od 5 % do 15%. W cz ci pó nocno-zachodniej i centralno-zachodniej dodatkowo

pojawiaj  si  pagórki  morenowe  o  spadkach  od  10  %  do  35  %.  Na  terenie  ca ej  gminy,  punktowo

wyst puj  zag bienia bezodp ywowe. Tworz  one niewielkie, p ytkie formy powsta e w wyniku

nierównomiernej akumulacji lodowca. W cz ci pó nocno-wschodniej znajduj  si  wa y ozów

o wysoko ciach wzgl dnych od 5 m do 15 m i nachyleniach zboczy od 5 % do 10 %, lokalnie nawet

powy ej 10%. W cz ci centralnej dodatkowo zlokalizowane s  pagórki i wzgórza kemowe

o wysoko ciach wzgl dnych od 5 m do 15 m i nachyleniach zboczy od 5% do 10% (lokalnie powy ej

10%), oraz pagórki i wzgórza moren czo owych o wysoko ciach wzgl dnych od 2 m do 25 m

i nachyleniach zboczy przewa nie do 10% (lokalnie powy ej). W cz ci po udniowej i centralnej

wyst puj  rozproszone obni enia wytopiskowe. S  one rozleg e i p askie, odznaczaj  si  podmok ym

dnem, cz sto s  wykorzystywane przez wspó czesn  sie  rzeczn .
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a kopalin/ surowców naturalnych

a wyst puj ce na terenie gminy Zambrów nale  do z  powszechnie wyst puj cych na

terenie kraju i s atwo dost pne. Zwi zane s  z utworami czwartorz dowymi zlodowacenia Warty

(stadia rodkowy Wkry). Powsta y one w wyniku akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej.

W granicach gminy Zambrów zlokalizowane s  trzy obszary górnicze: Czerwony Bór, Krajewo-

towo oraz Zbrze nica 1 oraz cztery tereny górnicze Krajewo- towo, Zbrze nica, Zbrze nica 1,

Czerwony Bór 1.

Na terenie gminy (m.in. na pó noc od Prze dziecka) prowadzone by o na niewielk  skal

nieformalne (nieuregulowane prawnie) wydobycie, maj ce charakter sporadyczny i indywidualny.

Pozyskiwano w ten sposób piasek i piasek ze wirem. Równie  w okolicach Zbrze nicy, Konopek,

miejscowo ci Klimasze oraz przy drodze z miejscowo ci Tab dz do Pstr gi-Gniewoty zaobserwowano

obszary nieformalnego wydobycia piasków i wirów. Takie punkty niekontrolowanej eksploatacji

kruszyw s  szkodliwe dla rodowiska - nie posiadaj  dokumentacji, a wydobycie nie zosta o

poprzedzone rozpoznaniem geologicznym oraz jest prowadzone w sposób nieuporz dkowany. Po

zlokalizowaniu miejsc nieformalnego wydobycia nale y podda  je rekultywacji – zniwelowa

wyrobiska i np. je zalesi .

Ponadto na terenie gminy Zambrów na obszarze dz. ew. nr 59/11, 59/12 oraz 59/13 z obr bu

geodezyjnego Czerwony Bór, znajduje si  z e „Czerwony Bór II” – udokumentowane

w „Dokumentacji geologicznej z a piasków „Czerwony Bór II” w kat. C1” zatwierdzonej decyzj

Marsza ka Województwa z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: DIT-III.7427.1.51.2019.
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Schemat 6. Surowce naturalne na terenie gminy Zambrów

ród o: opracowanie w asne, na podstawie danych PIG
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Tabela 7. Surowce mineralne w gminie Zambrów

Nazwa z a Rodzaj kopaliny Powierzchni
a z a (ha)

Mi szo
a (m)

Grubo
nak adu

Stan i kierunki zagospodarowania z a Nr MIDAS Nadzór górniczy

Czerwony Bór I Kruszywa naturalne, z a
mieszanek wirowo-
piaskowych (pospolite)

1,97 7,70-8,90
r. 8,04

0,00-2,40
r. 1,6

e zagospodarowane, rekultywacja le no-wodna; 9918 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Czerwony Bór Kruszywa naturalne, z a
mieszanek wirowo-
piaskowych (pospolite)

0,60 2,90-7,30
r. 3,94

0,30-0,70
r. 0,5

Eksploatacja z a zaniechana, kopalnia zamkni ta od
2.08.1999 r., koncesja zniesiona 2003.02.17;

7196 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

dziwuje I Piasek ze wirem 0,41 - r. 0,90 e rozpoznane szczegó owo, kategoria z a –
przemys owe, rekultywacja le no-wodna;

13762 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

dziwuje II Piasek ze wirem 0,73 - r. 1,70 e rozpoznane szczegó owo, kategoria z a –
przemys owe, rekultywacja le no-wodna;

13826 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

dziwuje III Piasek ze wirem 1,22 6,90-8,80,
r. 7,67

0,80-1,80,
r. 1,33

e rozpoznane szczegó owo, kategoria z a –
przemys owe, rekultywacja rolniczo-le na;

13827 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Zbrze nica Kruszywa naturalne, piasek
(pospolite)

1,89 8,50-10,50,
r. 9,60

3,10-4,21,
r. 3,77

e zagospodarowane, kategoria z a –
przemys owe, rekultywacja le no-wodna;

13788 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Zbrze nica I Kruszywa naturalne, piasek
(pospolite)

1,40 3,40-9,70,
r. 7,60

2,80-5,21,
r. 3,97

e rozpoznane szczegó owo, kategoria z a –
przemys owe, wskazana rekultywacja rolniczo-wodna;

13787 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Zbrze nica II Kruszywa naturalne, piasek
(pospolite)

5,35 2,80-15,30,
r. 10,79

1,20-4,60,
r. 2,68

e rozpoznane szczegó owo, kategoria z a –
przemys owe; wskazana rekultywacja rolniczo-wodna;

14418 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Krajewo- towo a piasków budowlanych 1,96 4,00-10,20,
r. 5,8

0,20-2,00,
r. 0,7

e zagospodarowane, kategoria z a –
przemys owe, rekultywacja le no-wodna;

14497 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Podgórze Piaski kwarcowe - - - e rozpoznane wst pnie; 2720 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

Czerwony Bór II Kruszywa naturalne 10,77 - - e rozpoznane szczegó owo; 19624 Okr gowy Urz d
Górniczy - Lublin

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych PIG – MIDAS
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Gleby

Gmina Zambrów charakteryzuje si  przewag  gleb bardzo dobrych i dobrych. Dominuj

gleby bielicowe lub brunatne o sk adzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych na glinach

lub glin ca kowitych. Miejscami w profilu glebowym zaznacza si  frakcja py owa. Najwi ksze

powierzchnie tych gleb wyst puj  w rodkowej i wschodniej cz ci gminy (wsie: Wierzbowo-

Wie , Krajewo Bia e, Wola Zambrowska, Wi niewo i miasto Zambrów.

Obok najlepszych gleb, g ównie w po udniowej cz ci gminy, wyst puj  gleby o nieco

gorszych warunkach powietrzno-wodnych, okresowo nadmiernie uwilgotnione, lecz

o podobnym sk adzie mechanicznym jak wy ej. S  to g ownie gleby bielicowe lub czarne ziemie.

Najwi ksze zasi gi tych gleb wyst puj  na terenie wsi: Tarnowo-Goski, Grochy townica, Nowy

Borek, Grochy Pogorzele, Czartosy i Grzyma y.

Na terenie gminy wyst puj  równie  gleby ytnio-ziemniaczane s abe i zbo owo-

pastewne s abe (g ównie o typie czarnych ziem). Sk ad mechaniczny tych gleb to w przewadze

piaski gliniaste lekkie na glinach lub piaski gliniaste ca kowite. Gleby te s  mniej zasobne

w sk adniki pokarmowe i poza cz ci  gleb zbo owo-pastewnych s abych, s  wra liwe na susze.

Najwi ksze powierzchnie tych gleb wyst puj  na terenie wsi: osie-Do gi, Nowy Borek, Krajewo

Borowe i Koziki-Ja brzyków Stok.

W zachodniej cz ci gminy wyst puj  wi ksze kompleksy gleb piaszczystych, suchych,

ubogich w sk adniki pokarmowe. Nale  do gleb ytnio-ziemniaczanych s abych z ma ym

udzia em zbo owo-pastewnych s abych. S  to zwykle gleby brunatne lub czarne ziemie

(zbo owo-pastewne s abe) o sk adzie mechanicznym piasków s abo gliniastych na piaskach

lu nych.

Najs absze gleby wyst puj  w zachodniej cz ci gminy, w pobli u lasów. Najwi ksze

powierzchnie wyst puj  na terenie wsi: Krajewo- wik y, Bacze Mokre, Tab dz, Zbrze nica. S  to

gleby ytnio- ubinowe.

Warunki hydrologiczne

Wody powierzchniowe

Gmina Zambrów znajduje si  na styku zlewni kilku rzek, b cymi dop ywami Wis y,

w granicach scalonych cz ci wód powierzchniowych SW1204, SW1207, SW1514. Pó nocna

cz  gminy nale y do zlewni III rz du rzeki Narew (p yn cej poza granicami administracyjnymi

gminy). Przez gmin  przep ywa rzeka Ga  oraz jej dop yw - rzeka Jab onka, wraz z zasilaj cymi j

dop ywami: rzek  D b Pr tnikiem oraz strumykiem Zambrzyc .
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Po udniowa cz  gminy po ona w zlewni Bugu odwadniana jest przez rzek  Ma y

Brok.

Rzeka  Ga  swoje  ród o  ma  w  rozleg ym  obni eniu  wytopiskowym  w  strefie  moren

czo owych Czerwonego Boru. Jej koryto jest do  w skie i wyrównane, o d ugo ci ok. 22 km.

Jab onka ma charakter nizinny, meandruj cy. Jej d ugo  wynosi 43,2 km, a powierzchnia

zlewni  431,8  km².  Ma  ród o  w  rejonie  wsi  Tybory  (gm.  Wysokie  Mazowieckie).  Zasilana  jest

poprzez wiosenne roztopy (zasilanie nie ne), co czy si  z wysokimi stanami wody. W okresie

letnim dominuje zasilanie deszczowe, zwi zane z okresem maksymalnych opadów. Rzeka

przep ywa przez Zambrów (gdzie jej koryto jest uregulowane) oraz przez Wol  Zambrowsk .

Stanowi dop yw rzeki Ga . Na terenie miasta Zambrów, od strony Woli Zambrowskiej, do

Jab onki wpada strumyk zwany Zambrzyc , za  rzeka Pr tnik uchodzi do niej tu  za szos

Zambrów – Warszawa. Dawniej Jab onka by a wykorzystywana do celów rekreacyjnych (miejsce

pieli letnich), jednak zarzucono t  funkcj  ze wzgl du na nisk  jako  wód (wp yw rozwoju

miasta i lokalnego przemys u). Po wybudowaniu w 1994 r. miejskiej oczyszczalni cieków i

zmodernizowaniu oczyszczalni w Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Zambrowie, jako  wód

Jab onki uleg a poprawie (jak równie  rzek Ga  oraz Narew, na które Jab onka po rednio

wp ywa).

Rzeka D b stanowi prawy dop yw Jab onki, jej ród o znajduje si  na terenie gminy

Wysokie Mazowieckie. Jest rzek  meandruj , o szerokiej, p askiej dolinie.

Ma y Brok to rzeka maj ca swe ród o w gminie Wysokie Mazowieckie. Jej koryto do

boko wcina si  w taras zalewowy, tworzy liczne meandry.

Na terenie gminy znajduj  si  stawy rybne w miejscowo ci Poryte-Jab , ich

powierzchnia  wynosi  ok.  120  ha.  Maj  one  istotn  rol  w  lokalnej  retencji  wód

powierzchniowych.

Na obszarze ca ej gminy zlokalizowane s  oczka wodne i drobne stawy.

Wody podziemne

Wg podzia u hydrogeologicznego Polski pó nocna cz  gminy znajduje si  w obr bie

makroregionu pó nocno-wschodniego, regionu mazowieckiego I. Na tym obszarze rozpoznane

i ujmowane s  g ównie wody w utworach czwartorz dowych. Wyst puj  one w pi ciu

poziomach wodono nych – poziomie wód gruntowych i czterech poziomach mi dzyglinowych,

z czego dwa wyst puj  w granicach administracyjnych gminy. Poziom wód gruntowych nie ma

znaczenia u ytkowego ze wzgl du na ograniczon  izolacj  oraz znaczn  wra liwo  na

zanieczyszczenia. Pierwszy poziom wodono ny stanowi g ówne ród o zaopatrzenia w wod ,

znajduje si  w okolicach wsi Czerwony Bór, a jego strop le y na g boko ci 15-50 m. Zasilany jest
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poprzez infiltracj  z poziomu wód gruntowych lub przes czanie opadów atmosferycznych. Drugi

poziom wodono ny eksploatowany jest g ównie poprzez studnie, a zasilany poprzez s czenie

pionowe przez s abo przepuszczalne utwory rozdzielaj ce warstwy wodono ne. Le y na

boko ci ok. 60-100 m. Oba poziomy spe niaj  kryteria g ównego poziomu u ytkowego.

Obszar gminy znajduje si  równie  w granicach JCWPd nr 51. Wg bada

przeprowadzonych w 2005r. jako  wód Jednostkowej Cz ci Wód Podziemnych okre lana jest

jako dobra, pod wzgl dem ryzyka niespe nienia celów rodowiskowych obszar jest niezagro ony.

Zachodnia cz  gminy znajduje si  w granicach trzeciorz dowego zbiornika porowego

Subniecka Warszawska (GZWP nr 215), o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 250 tys. m3/d

i redniej g boko ci uj cia 160 m. Zbiornik ten nie posiada szczegó owej dokumentacji

hydrogeologicznej.

Warunki klimatyczne

Wg podzia u W. Oko owicza Polski na regiony klimatyczne, gmina Zambrów po ona

jest w regionie mazurskim. Klimat panuj cy w tym regionie kszta towany jest g ównie przez

oddzia ywanie kontynentalizmu wschodniego oraz niewielki wp yw Morza Ba tyckiego. wiadcz

o tym przede wszystkim amplitudy roczne temperatury powietrza wynosz ce 23,5oC

(Szepietowo).

Warunki klimatyczne gminy Zambrów scharakteryzowano w oparciu o dane

meteorologiczne ze stacji w Szepietowie, które uznano za reprezentacyjne dla tego terenu2.

rednia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie jest znacznie ni sza

w porównaniu do wi kszo ci terenów polski i wynosi 6,5°C. rednia temperatura miesi ca

najcieplejszego – lipiec –wynosi 17,3°C, za rednia temperatura miesi ca najch odniejszego –

stycznia – jest bardzo niska i wynosi -6,2°C. Roczna amplituda temperatury wynosi 23,5°C.

Najwy sze temperatury maksymalne notowane s  w miesi cach najcieplejszych z maksymaln

warto ci  22,7°C wyst puj  w lipcu. W porównaniu do wi kszo ci terenów Polski warto  ta

nie jest wysoka. Niska jest rednia temperatura minimalna miesi ca najch odniejszego (stycznia)

i wynosi -9,3°C, która wiadczy o wp ywie cech kontynentalnych.

W ci gu roku notuje si rednio oko o 127 dni z przymrozkami (temperatura minimalna

poni ej 0°C), co jest wielko ci  charakterystyczn  dla wschodniej Polski. Okres wegetacyjny trwa

od 200 do 210 dni w roku. D ugo  ta równie  jest charakterystyczna dla Polski wschodniej

i pó nocnej.

2 Dane meteorologiczne opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dane dotycz ce
opadów atmosferycznych zaczerpni to z Atlasu Opadów autorstwa W. Wiszniewskiego.
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Lokalne warunki fizjograficzne gminy Zambrów w niewielkim stopniu modyfikuj

przedstawion  powy ej charakterystyk  warunków termicznych. Teren gminy posiada niewielk

powierzchni  terenów cechuj cych si  niekorzystnymi warunkami termicznymi. Nale  do nich:

obszary dolin rzek oraz dolinki drobnych cieków i zag bie  bezodp ywowych. Tereny te, zaj te

ównie przez ki i pastwiska, nara one s  na wyst powanie podwy szonych dobowych

amplitud temperatury w okresie lata (w dniach pogodnych przy tzw. pogodzie radiacyjnej).

Pozosta e tereny charakteryzuj  si  dobrymi warunkami termicznymi.

rednioroczna wilgotno  wzgl dna powietrza kszta tuje si  na poziomie 81%. Warto

ta zbli ona jest do przeci tnej na terenie Polski. cznie w ci gu roku obserwuje si  tu oko o 143

dni pochmurnych. Najkorzystniejsze warunki pogodowe panuj  we wrze niu, za  najmniej

korzystne w listopadzie i grudniu. Warunki fizjograficzne obszaru gminy Zambrów s  zbyt ma o

zró nicowane, aby mog y mie  wp yw na rodzaj i wielko  zachmurzenia.

Opady atmosferyczne na terenie gminy scharakteryzowano na podstawie danych

obserwowanych ze stacji opadowych W do ki-Borowe i Wierzbowo – najbli ej po onych tego

rodzaju stacji w stosunku do badanego terenu. Rejon gminy Zambrów otrzymuje od 560 do 571

mm opadu w skali rocznej, z czego na okres wegetacyjny (IV-IX) przypada 360 mm. Maksimum

opadów  w  ci gu  roku  obserwuje  si  w  sierpniu  –  84  mm,  za  minimum  w  lutym  –  27  mm.

Pokrywa nie na zalega dosy  d ugo – rednio oko o 94 dni w roku.

Na omawianym terenie dominuj  wiatry zachodnie (20,7% przypadków w ci gu roku).

Najrzadziej notowane s  wiatry pó nocno-wschodnie (5,6% przypadków). Rozk ad kierunków

wiatru w poszczególnych porach roku jest identyczny jak w rozk adzie rocznym. Bardzo rzadko

wyst puj  cisze. rednio w roku wyst puj  one w 2,5% obserwacji, najcz ciej latem (3,3%),

a najrzadziej zim  (2,1%). rednia pr dko  wiatru wynosi tu 3,2 m/s.

Szata ro linna

Ro linno  potencjalna obszaru wg Matuszkiewicza ogranicza si  do czterech zbiorowisk:

wietlista d browa, posta  wy ynna,

kontynentalne bory mieszane sosnowo-d bowe,

gr d subkontynentalny, odmiana rodkowopolska, seria uboga,

ni owy g jesionowo-olszowy.3

Dzisiejsza ro linno  wyst puj ca na przedmiotowym terenie znacznie ró ni si  od

potencjalnej. Teren ten jest wykorzystywany rolniczo, co w efekcie doprowadzi o do prawie

ca kowitej likwidacji powierzchni zalesionych (za wyj tkiem Czerwonego Boru). Gmina Zambrów

3
wg Matuszkiewicz J. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ, Warszawa 2008
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charakteryzuje si  du ym udzia em gruntów rolnych – ro linno  segetalna jest dominuj cym

elementem szaty ro linnej wschodniej cz ci gminy (pola uprawne, siedliska, ki i pastwiska).

ród u ytków zielonych dominuj  zbiorowiska wie ych k ko nych, wykorzystywanych

cz ciowo jako pastwiska. W pó nocnej cz ci gminy wyst puj  siedliska kowe i szuwarowe,

za  na po udniu zbiorowiska bagienne.

Lasy stanowi  ok. 32% powierzchni terenu gminy. Tworz  do  du e kompleksy,

zlokalizowane na ca ym obszarze administracyjnym, ze szczególnym uwzgl dnieniem pó nocnej

i zachodniej oraz wschodniej cz ci gminy (rejon Czerwonego Boru oraz wsi: Grabówka, Krajewo

Borowe, Laskowiec Stary, Wierzbowo-Wie  i Zbrze nica).

Lasy gminy Zambrów mo na podzieli  na kompleksy:

o najwy szych warto ciach przyrodniczych - przewa aj  siedliska boru wie ego i boru

mieszanego wie ego , oprócz sosny du y udzia  ma równie  d b i brzoza. Do

powy szej grupy mo na tak e zaliczy  lokalne lasy i bory wilgotne, a tak e lasy pe ni ce

funkcj  wodochronn , ostoje zwierz t chronionych oraz lasy strefy podmiejskiej,

o wysokich warto ciach przyrodniczych - s  to przewa nie bory wie e, rzadziej lasy

mieszane z dominuj ca sosn ,

o rednich warto ciach przyrodniczych - s  to lasy z m odymi drzewostanami,

porastaj ce g ównie siedliska boru wie ego, ale mo na do tej grupy zaliczy  równie

niektóre enklawy olsu czy boru wilgotnego.

W pobli u miasta Zambrów obj to ochron  rezerwatow  siedlisko lasu li ciastego,

charakterystycznego dla Wysoczyzny Wysokomazowieckiej (Rezerwat Grabówka), za

w pó nocnej cz ci gminy znajduje si  Rezerwat D bowe Góry, chroni cy zachowany w stanie

naturalnym zespó wietlistej d browy z d bem bezszypu kowym. Ochron  siedliskow  (jako

Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym, OZW) obj ty jest równie  kompleks le ny przy zachodniej

granicy gminy – tzw. Czerwony Bór.

Tabela 8. Ro linno   i siedliska wskazane na obszarach chronionych

Czerwony Bór Granice obszaru Natura 2000 zosta y wytyczone na podstawie zasi gu takich siedlisk jak:

o Wydmy ródl dowe z murawami napiaskowymi

o Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion), Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

o Zaro la ja owca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

o Ciep olubne, ródl dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

o Ni owe i górskie wie e ki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

o Gr d rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

o gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populeum albae,
Alnenion)
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o Ciep olubne d browy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

o Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa posta  Peucedano-Pinetum)

Rezerwat
„D bowe
Góry”

Drzewostan zbudowany jest g ównie z oko o 45-letnich d bów szypu kowych i bezszypu kowych.
Du e powierzchnie zajmowane s  przez zbiorowiska wietlistej d browy, w tym takie rzadkie
gatunki jak: gorysz silny, miodunka w skolistna, oman wierzbolistny, oraz gatunki podlegaj ce
ochronie gatunkowej: lilia z otog ów, nie nik le ny, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity. Du
powierzchni  rezerwatu zajmuje stosunkowo m ody bór mieszany sosnowo-d bowy. W warstwie
krzewów wyst puj  tu: leszczyna, jarz bina i kruszyna, w runie le nym za : borówka czarna.

Rezerwat
„Grabówka”

70-letni drzewostan budowany jest przede wszystkim z grabu, d bu szypu kowego, jako domieszka
wyst puje osika i brzoza brodawkowata. W podszycie wyst puje lipa oraz grab. W pó nocnej cz ci
rezerwatu rosn  ponad 100-letnie d by, za  w po udniowej cz ci wyst puje podtapiane obni enie
terenu, porastane przez zespó gu jesionowo olszowego.

Na terenie rezerwatu rozpoznano ponad 100 gatunków ro lin (12 drzew, 12 krzewów, 78 zió  i 5
mszaków – w ród nich dwa obj te ca kowit  ochrona: kruszczyk szerokolistny i gnie nik le ny, oraz
cztery obj te ochron  cz ciow : kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity i konwalia
majowa).

ród o: Opracowanie w asne na podstawie SDF Natura 2000 oraz programu Ochrony rodowiska dla Gminy Zambrów

Fauna

Na obszarze gminy Zambrów ró norodno  gatunkowa zwierz t zwi zana jest

z siedliskami le nymi oraz w mniejszym stopniu z siedliskami dolinowych k ( gów). Obszarami

skupiaj cymi najwi ksz  liczb  zwierz t s  du e kompleksy le ne: rejon Czerwonego Boru oraz

w s siedztwie wsi: Krajewo Borowe, Grabówka, Laskowiec Stary, Wierzbowo-Wie  i na pó noc

od wsi Brze nica.

We wszystkich tych kompleksach, oprócz licznych ptaków, drobnych ssaków (wiewiórka,

je ) i nieco wi kszych, jak bóbr, borsuk, lis i jenot, wyst puje do  licznie jele  europejski, sarna,

dzik. W ród ptaków nieobj tych ochron  gatunkow  wyst puje czapla siwa, kaczka krzy ówka,

onka. Grunty rolne przewa aj ce we wschodniej cz ci gminy stanowi  miejsce wyst powania

przede wszystkim pospolitych zwierz t typowo polnych. Ponadto wyst puj  tu gatunki ptaków

migruj cych i l gowych.

Du a cz  gatunków zwierz t wyst puj cych na obszarze gminy obj ta jest formami

ochrony przyrody wskazanymi ustawowo.

Tabela 9. Zwierz ta obj te ochron  gatunkow  wyst puj ce na obszarach chronionych

Czerwony Bór Ochronie podlegaj  takie gatunki jak: cietrzew zwyczajny, dzierzba g siorek, lelek zwyczajny,
skowronek borowy, uraw, bóbr europejski, wilk szary.

Rezerwat
„Grabówka”

Spo ród zwierz t wyst puj cych w rezerwacie ochron  gatunkow  obj to m.in. ssaki: je
wschodni, kret, wszystkie nietoperze, gronostaj i asica; p azy: traszka, kumaki, ropuchy i rzekotka
drzewna; gady: wszystkie jaszczurki.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie SDF Natura 2000 oraz programu Ochrony rodowiska dla Gminy Zambrów
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Formy ochrony przyrody

W granicach gminy Zambrów znajduj  si  tereny obj te ró nymi formami ochrony

przyrody – zarówno punktowymi, jak i powierzchniowymi (na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651).

Tabela 10. Wykaz form ochrony przyrody zlokalizowanych w granicach gminy Zambrów

Forma ochrony przyrody Nazwa

Rezerwat przyrody Rezerwat „D bowe Góry”

Rezerwat „Grabówka”

Park Krajobrazowy Otulina om skiego Parku Krajobrazowego
Doliny Narwi

Obszar Natura 2000 Czerwony Bór (PLH200018)

Pomnik przyrody Pomnik przyrody „Nr 11 ”

Pomnik przyrody „Nr 82 ”

ytek ekologiczny ytek ekologiczny „Nr 190” Bagno Pastwisko

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych RDO
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Schemat 7. Formy ochrony przyrody w granicach gminy Zambrów

ród o: Opracowanie w asne
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Tabela 11. Formy ochrony przyrody zlokalizowane w granicach gminy Zambrów

Rezerwat

„D bowe Góry”

bowe Góry zosta y uznane za rezerwat 27 kwietnia 2001 roku za spraw

Rozporz dzenia Nr 9/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie

uznania  obiektu  „D bowe Góry”  za  rezerwat  przyrody  (Dz.  Urz.  Z  2001 r.  Nr  8,  poz.

149). Powierzchnia rezerwatu wynosi 99,62 ha. Dla obszaru nie wyznaczono otuliny.

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym zespo u wietlistej

browy z d bem bezszypu kowym, stanowi cego istotn  warto  ze wzgl dów

przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Nadzór nad obszarem sprawuje

Dyrektor om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Rezerwat
„Grabówka”

Grabówka zosta a uznana za rezerwat przyrody 12 listopada 1996 roku, za

spraw  Zarz dzenia MO ZNiL z 12 listopada 19964 (M.P. z 1996, Nr 75, poz. 679). Jest

to rezerwat rodzaju le nego o typie ekosystemu le nego i borowego, podtypie lasy

nizinne. Powierzchnia rezerwatu obejmuje 60,80 ha, nie wyznaczono dla obszaru

otuliny. Celem ochrony jest zachowanie ze wzgl dów naukowych i dydaktycznych

wielogatunkowego lasu li ciastego o wysokim stopniu naturalno ci. Przedmiotem

ochrony jest gr d typowy oraz fragmenty gu jesionowo-olszowego.

Otulina
om skiego

Parku
Krajobrazowego

Doliny Narwi

Otulina jest to wydzielona strefa ochronna wokó  chronionego przyrodniczo

terenu, zabezpieczaj ca go przed zagro eniami zewn trznymi wynikaj cymi

z dzia alno ci cz owieka (definicja wed ug Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia

2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 1651). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy,

form  ochrony  przyrody,  lecz  obszarem,  na  którym  dzia alno  cz owieka  nie  mo e

negatywnie oddzia ywa  na przyrod  obszaru chronionego.

Podstaw  prawn  dzia ania om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

jest Uchwa a XXIII/200/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Podla. 2016. 1501

z dnia 2016.03.25). Dla Parku sporz dzono plan ochrony. Przedmiotem ochrony jest

obszar o powierzchni 7368,22 ha.

Czerwony
Bór (PLH200018)

               Czerwony Bór stanowi wa  ostoj  oligo- i mezotroficznych siedlisk Natura

2000 wyst puj cych na gruntach mineralnych – muraw, wrzosowisk i ja owczysk.

Do najcenniejszych fragmentów Czerwonego Boru nale  zaro la ja owca,

wyst puj ce w mozaice z wrzosowiskami i ró nego typu murawami. S  one

zlokalizowane g ównie w pó nocno-zachodniej, rodkowej i po udniowozachodniej

cz ci terenu na obszarze dawnego poligonu wojskowego. W kompleksie

z ja owczyskami wyst puj  drobno powierzchniowe p aty suchych wrzosowisk oraz

4 Zarz dzenie uznane jest za uchylone dn. 02.08.2001 r.
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ciep olubne, ródl dowe murawy napiaskowe ze zwi zku Koelerion glaucae i wydmy

ródl dowe z murawami szczotlichowymi. W ród innych siedlisk o znacznej warto ci

przyrodniczej, zajmuj cych jednak zdecydowanie mniejsze powierzchnie na terenie

Czerwonego Boru nale y wymieni wie e (i wilgotne) ki u ytkowane ekstensywnie,

gr d subkontynentalny, ródl dowe bory chrobotkowi i wietliste d browy.

Zbiorowiska d brów cechuje tu du e bogactwo florystyczne, a tak e wyst powanie

wielu gatunków ro lin podlegaj cych ochronie prawnej i zagro onych, takich jak

koniczyna d ugokosa, okrzyn kowy, oman szorstki i turówka le na. Z d browami

siaduj  wsz dzie gr dy miodnikowe, w których runie oprócz miodownika

melisowatego rosn , mi dzy innymi, gnie nik le ny i lilia z otog ów.

O znacznej warto ci przyrodniczej Czerwonego Boru, obok siedlisk

wymienionych w Za czniku I Dyrektywy Siedliskowej, decyduj  równie  stanowiska

gatunków zwierz t wymienionych w Za cznikach do Dyrektyw Rady EWG – bobra

europejskiego, a tak e ptaków, mi dzy innymi, cietrzewia, urawia i dudka.

Stanowiska  bobra  i  urawia  skupiaj  si  g ównie  we  wschodniej  cz ci  Czerwonego

Boru, w bliskim s siedztwie naturalnych cieków rzecznych i ich ródlisk (m.in. rzeki

Ga ) oraz zbiorowisk ni owego gu olszowego. Czerwony Bór pe ni bardzo wa

rol , jako ostoja cietrzewia. Areny tokowiskowe i miejsca przebywania tego gatunku

o  cznej  powierzchni  oko o  175  ha  s  zlokalizowane  g ównie  w  rodkowej  cz ci

terenu i obejmuj  przede wszystkim obszary o mozaikowatym charakterze,

z zaro lami ja owca i lu nymi drzewostanami powstaj cymi spontanicznie w procesie

sukcesji wtórnej.

ytek
ekologiczny „Nr

190” Bagno
Pastwisko

ytek ekologiczny zosta  ustanowiony 16 lipca 2001 roku za spraw

Rozporz dzenia Nr 19/01 Woj. Podl. Z 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2001, Nr 24,

poz. 391). Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie ro linno ci

ródle nego torfowiska (ekosystemu bagiennego). Powierzchnia u ytku

ekologicznego wynosi 1,66 ha, zlokalizowany jest on w miejscowo ci Poryte-Jab

(numery dzia ek ewidencyjnych: 69, 69c). Nadzór nad u ytkiem sprawuje

Nadle nictwo om a (Le nictwo Wygoda).

Pomniki przyrody W  rejestrze  pomników  przyrody  gminy  Zambrów  (stan  na  IX  2013r.)

znajduj  si  dwa pomniki przyrody zlokalizowane na obszarze gminy Zambrów, s  to:

aleja lipowa – 44 sztuki znajduj ca si  w miejscowo ci Zbrze nica, przy

drodze  krajowej  nr  63  om a  -  Zambrów  w  km  22+700  do  23+200  (Nr

pomnika 82. , arkusz ewidencyjny pomnika przyrody rejestru

wojewódzkiego Nr 82-szt 3)

215-letni d b szypu kowy, o obwodzie 440 cm, zlokalizowany 1 km na

wschód od wsi Wola Zambrowska (Nr pomnika 11. , arkusz ewidencyjny

pomnika przyrody rejestru wojewódzkiego Nr 11). D b zosta  obj ty
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ochron  pomnikow  26 pa dziernika 1982 roku na podstawie Zarz dzenia

Nr 54/82 Woj. om . z 26.10.1982 (Dz. Urz. Woj. om . Z 1982, Nr 3, poz.

34).

ród o: Opracowanie w asne

Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne stanowi  obszary ma o przekszta cone przez cz owieka, g ównie

lasy i doliny rzeczne, b ce szlakami komunikacyjnymi dla zwierz t, a w wi kszym przedziale

czasowym – równie  dla ro lin. W zale no ci od wielko ci i d ugo ci, mo na mówi  o korytarzach

mi dzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych.

W Studium wskazuje si  korytarze o znaczeniu lokalnym i regionalnym, które biegn

wzd  cieków wodnych, cz c ze sob  wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, enklawy

zieleni oraz w y korytarzy ekologicznych. Rzeka Jab onka (najwi ksza rzeka na terenie gminy)

wraz z dolin , tworz  migracyjny korytarz nale cy do regionalnego systemu powi za

przyrodniczych. Poprzez rzek  Ga  i jej dolin  zwi zana jest ona z om skim Parkiem

Krajobrazowym Doliny Narwi (Obszar Natura 2000 Prze omowa Dolina Narwi PLC200003). Uk ad

ten na obszarze gminy Zambrów wspomagany jest lokalnymi ci gami przyrodniczymi

tworzonymi przez liczne mniejsze dolinki i kompleksy le ne. Doliny rzeki Jab onki i Ga cz

obszar Czerwonego Boru z lokalnym systemem przyrodniczym gminy.

W roku 2005 powsta  w Polsce projekt korytarzy ekologicznych cz cych europejsk  sie

Natura 2000. Zosta  on opracowany wst pnie w Zak adzie Bada  Ssaków PAN, potem za

zatwierdzony przez Zarz d Województwa Podlaskiego. Korytarze ekologiczne cz  europejsk

sie  Natura 2000. G ówny Korytarz Ekologiczny GKPnC-3A Prze omowa Dolina Narwi – Puszcza

Bia a (Korytarz Ekologiczny G ówny) oraz uzupe niaj cy korytarz Ekologiczny KPn-5D Dolina Rzeki

Ga  (Korytarz Ekologiczny Uzupe niaj cy) cz  ze sob  m.in. Dolin rodkowej Narwi, Dolin

rzeki Ru , Lasy Mielnickie i Puszcz  Bia . Stanowi  one elementy europejskiej i krajowej  sieci

ekologicznej. Korytarze te s  stosunkowo szerokie i obejmuj  tereny obj te formami ochrony

przyrody (Obszar Natura 2000 „Czerwony Bór”, lasy ochronne obj te ochron  planistyczn ).
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Schemat 8. Korytarze ekologiczne w gminie Zambrów

ród o: Opracowanie w asne
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Krajobraz kulturowy

W aspekcie krajobrazu kulturowego gmina Zambrów jest gmin  typowo wiejsk ,

o charakterze rolniczym. W krajobrazie dominuj  niewielkie wsie (ulicówki) oraz rozproszona

zabudowa zagrodowa. Otoczone s  one polami ornymi, z niewielkim udzia em u ytków

zielonych po onych w wilgotnych obni eniach terenu zwi zanych z obecno ci  cieków

wodnych i rowów melioracyjnych. W krajobrazie pól uprawnych pojawiaj  si  niewielkie

kompleksy le ne oraz zadrzewienia – tu  przy zabudowie zagrodowej oraz jako zadrzewienia

ródpolne, tworz ce wn trza i przes ony w otwartym krajobrazie rolniczym. Cz  zachodni

porasta du y kompleks le ny - Czerwony Bór.

Krajobraz gminy jest wyra nie zró nicowany. Cz  wschodnia zwi zana jest

z dzia alno ci  rolnicz , cz  zachodnia za  poro ni ta jest lasami stanowi cymi w asno

Skarbu Pa stwa. Znajduje si  tam obszar Natura 2000, co pozwala zachowa  zbli on  do

naturalnej fizjonomi  obszaru.

ród walorów kulturowych gminy wyró nia si  drewniana zabudowa zagrodowa oraz

liczne kapliczki i krzy e przydro ne. W granicach gminy Zambrów zlokalizowanych jest 12

zabytków wpisanych do rejestru zabytków:

Dwór  murowany  z  po owy  XIX  w.  w  miejscowo ci  osie-Do gi  (NR  REJ.  A-

147/02.12.2005),

Dwór  murowany  z  1905  r  .  wraz  z  terenem  ogrodu  ozdobnego  i  parku  wraz

z nasadzeniami i szpalerami starodrzewu w miejscowo ci Poryte-Jab  (NR REJ. A-

223/12.03.1986),

Ko ció  par. p. w. Matki Boskiej Cz stochowskiej, drew., 1776 w miejscowo ci Tab dz

(NR REJ. 5/13.03.1995),

Krzy  i grób harcerza na cmentarzu katolickim w miejscowo ci Tab dz

(NR REJ. 330/14.09.1987),

Dwór  murowany  z  1882  r.  w  miejscowo ci  W do ki-Borowe  (NR  REJ.  A-

461/15.11.1991)

Cmentarz nierzy radzieckich z okresu II wojny wiatowej w Woli Zambrowskiej

(NR REJ. 423/30.12.1991),

5 zabytków archeologicznych.

W wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduje si  18 zabytków z terenu gminy Zambrów,

w tym 12 zabytków architektury i budownictwa, 1 za enie dworskie (zespó  folwarczny),

5 cmentarzy i mogi  wojennych. W ewidencji zabytków archeologicznych (AZP) znajduje si

ok. 240 zabytków (stanowisk) archeologicznych.
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ród postulowanych obszarów do ochrony w formie stref ochrony konserwatorskiej warto

wyró ni :

osie-Do gi – pozosta ci za enia dworsko-ogrodowego (dz. Nr 108/2)

Tab dz – zespó  ko cio a parafialnego (ko ció , cmentarz, dzwonnica).

2. Rolnicza i le na przestrze  produkcyjna

Rolnicza przestrze  produkcyjna

Okres wegetacyjny na terenie gminy Zambrów wynosi od 200 do 210 dni i jest d szy

od redniego okresu dla Polski. Natomiast opady atmosferyczne s  stosunków niskie i wynosz

maksymalnie 550-570 mm, s  wi c niewiele mniejsze od redniej rocznej sumy opadów

atmosferycznych dla Polski. W celu poprawy warunków produkcji rolniczej znaczn  cz  gminy

zmeliorowano.

Gmina Zambrów charakteryzuje si  przewag  gleb bardzo dobrych i dobrych. Dominuj

gleby bielicowe lub brunatne. S  to gleby pszenne dobre lub pszenno- ytnie nale ce do IIIa-IIIb

klasy bonitacyjnej i kompleksów rolniczej przydatno ci 2 i 4. Najwi ksze powierzchnie tych gleb

wyst puj  w rodkowej i wschodniej cz ci gminy. Gleby te podlegaj  bezwzgl dnej ochronie

przed zmian  u ytkowania na nierolnicze. W po udniowej cz ci gminy, wyst puj  gleby

nale ce do IVa i IVb klasy bonitacji i kompleksu zbo owo-pastewnego mocnego. S  to g ownie

gleby bielicowe lub czarne ziemie.  W pobli u  miejscowo ci  osie-Do gi,  Nowy Borek,  Krajewo

Borowe i Koziki-Jambrzyków wyst puj  obszary gleb o rednich warunkach dla intensyfikacji

rolnictwa. S  to gleby ytnio-ziemniaczane s abe i zbo owo-pastewne s abe (g ównie o typie

czarnych ziem). W zachodniej cz ci gminy wyst puj  wi ksze kompleksy gleb piaszczystych,

suchych, ubogich w sk adniki pokarmowe (gleb ytnio-ziemniaczanych s abych z ma ym udzia em

zbo owo-pastewnych s abych). S  to przewa nie gleby brunatne lub czarne ziemie (zbo owo-

pastewne s abe). Nale  do V klasy bonitacyjnej. Najs absze gleby wyst puj  w zachodniej cz ci

gminy, w pobli u lasów (gleby ytnio- ubinowe, nale ce do klasy VI bonitacyjnej).
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Wykres 13. Udzia  poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Zambrów

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Wydzia u Gleboznawstwa w O rodku Doradztwa Rolniczego Województwa

Podlaskiego

Trwa e u ytki zielone wyst puj  g ównie w dolinach rzek oraz w lokalnych zag bieniach

terenu. W wi kszo ci s  to u ytki redniej warto ci ( ki i pastwiska III - IV klasy) o do

korzystnych warunkach dla produkcji rolnej.

Na terenie gminy Zambrów wyst puj  korzystne warunki dla produkcji rolnej w szerokim

zakresie upraw. Pod wzgl dem przydatno ci 34% gleb posiada kompleks pszenny dobry, du

cz  gleb (18%) stanowi kompleks ytni bardzo dobry oraz kompleks zbo owo-pastewny mocny

– 14%.

Wykres 14. Udzia  poszczególnych kompleksów glebowych w gminie Zambrów

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Wydzia u Gleboznawstwa w O rodku Doradztwa Rolniczego Województwa

Podlaskiego
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Wed ug Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2010 wynika, i  na terenie gminy

funkcjonowa o 1514 gospodarstw indywidualnych z czego 1424 takich, które prowadzi y

dzia alno  rolnicz . rednia ogólna powierzchnia gospodarstw prowadz cych dzia alno  wynosi

11,67 ha. Dane te s  niewiele wy sze od redniej krajowej (10,23 ha), jednak s  ni sze

w porównaniu ze redni  województwa podlaskiego (13,36 ha). Dane dla celów porównawczych

pochodz  równie  z 2010 roku.

Wykres 15. Wielko ci gospodarstw rolnych ogó em i gospodarstw rolniczych prowadz cych
dzia alno  rolnicz  w gminie Zambrów

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

W 2010 roku pod uprawy przeznaczonych by o 9357 ha. Dominuj cym typem uprawy

by a produkcja zbó  (95% powierzchni zasiewów). Poni szy wykres prezentuje struktur

zasiewów na gruntach rolnych na terenie gminy Zambrów.

Wykres 16. Udzia  wybranych upraw w powierzchni zasiewów w gminie Zambrów

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Na  terenie  gminy  Zambrów  w  2010  r.  746  gospodarstw  utrzymywa o  zwierz ta

gospodarskie. Hodowano przede wszystkim trzod  chlewn  (ponad 45% pog owia zwierz t),

drób (28%) oraz byd o (25%).

Wykres 17. Pog owie zwierz t gospodarskich w gminie Zambrów w 2010 roku.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Le na przestrze  produkcyjna

Tereny le ne stanowi  32% powierzchni gminy, jest to wska nik powy ej redniej

województwa podlaskiego (30,6% dane z 2012r. wg GUS). Powierzchnia lasów od lat kszta tuje

si  na zbli onym poziomie. Lasy publiczne Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Lasów

Pa stwowych stanowi  78% wszystkich lasów w gminie Zambrów. Pozosta e grunty le ne nale

do osób prywatnych. Lasy pa stwowe administrowane s  przez Nadle nictwo om a. Na terenie

gminy Zambrów wyst puj  lasy ochronne (lasy wodochronne, lasy stanowi ce ostoje zwierz t

chronionych, lasy po one w odleg ci do 10 km od granic miasta om y) b ce w asno ci

Skarbu Pa stwa.
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Wykres 18. Powierzchnia lasów w gminie Zambrów w ha

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Najwi ksze obszary le ne na terenie gminy wyst puj  w jej zachodniej cz ci,

stanowi c kompleks le ny – Czerwony Bór. Mniejsze kompleksy zlokalizowane s  na ca ym

obszarze administracyjnym, ze szczególnym uwzgl dnieniem rejonu wsi: Grabówka, Krajewo

Borowe, Laskowiec Stary, Wierzbowo-Wie  i Zbrze nica. Struktura w asno ci lasów sprzyja ich

prawid owej gospodarce – lasy publiczne nale ce do Skarbu Pa stwa zapewniaj  ci

naturalnych ekosystemów. Potencjalne rozdrobnienie kompleksów mog oby wp yn  na

zmniejszenie liczby ostoi, a tak e pogorszenie funkcjonowania rodowiska przyrodniczego ca ego

obszaru.
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Schemat 9. Lasy ochronne na terenie gminy Zambrów

ród o: Opracowanie w asne.

Pó nocn  i zachodni  cz  gminy porastaj  g ównie bory sosnowe, stanowi ce 75%

kompleksów le nych. Dominuj  siedliska boru wie ego i boru mieszanego wie ego, ale obecne

 równie  siedliska lasu mieszanego, czy enklawy wilgotnych siedlisk, borów bagiennych
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i olsów. W zale no ci od yzno ci siedliska g ówn  domieszk  do sosny jest brzoza (gleby

piaszczyste) lub olcha (siedliska wilgotne), ale obserwuje si  równie  du y udzia wierka

zwyczajnego. Lasy le ce w po udniowo -wschodniej cz ci gminy tworzone s  g ównie przez

lasy sosnowo-d bowe, olsza i brzoza stanowi  domieszki. W dolinach rzek i w s siedztwie

ytków zielonych wyst puj  niewielkie powierzchniowo siedliska olsu.

3. Stan rodowiska i zagro enia

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najistotniejsze znaczenie maj  zanieczyszczenia wody

pitnej oraz nat enie ha asu, w mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Dla

funkcjonowania ekosystemów podstawowe znaczenie maj  zanieczyszczenie powietrza lub wód

powierzchniowych, wp ywaj ce na procesy yciowe ro lin i zwierz t oraz zmieniaj ce stan

rodowiska, takie jak eutrofizacja powoduj ca niekorzystne zmiany w ekosystemie wód,

zakwaszenie oraz uci liwo ci powodowane ha asem.

W granicach gminy Zambrów lub na terenach s siednich znajduj  si  nieliczne ród a emisji

zanieczyszcze  do powietrza. S  to g ównie kot ownie emituj ce zanieczyszczenia powstaj ce

w wyniku spalania w gla, gazu ziemnego i paliw p ynnych. Nale  do nich:

Ciep ownia Miejska w Zambrowie,

Kot ownia SM „MLEKPOL” Zak ad Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie,

Kot ownia olejowa „PROVITUS” S.S. Zak ad w Zambrowie,

Kot ownia w glowa ZZPB „ZAMTEX”,

Kot ownia Szpitala Ogólnego w Zambrowie,

SGT EUROPOL GAZ T ocznia Gazu Zambrów,

Kot ownie Zak adu Karnego w Czerwonym Borze.

Jest to gmina typowo rolnicza i zagro eniem dla jako ci wód powierzchniowych

i podziemnych b dzie nawo enie pól gnojowic , a tak e cieki komunalne.

Rze ba terenu

Rze ba terenu gminy Zambrów ulega przekszta ceniom, przede wszystkim na skutek

dzia alno ci cz owieka. Dzia ania wywieraj ce najsilniejszy wp yw na przekszta cenia powierzchni

ziemi to g ównie:
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Eksploatacja surowców naturalnych

Przekszta cenia rze by powstaj  najcz ciej w wyniku eksploatacji surowców

mineralnych. W granicach gminy Zambrów w obszarze: m.in. na zachód i po udnie od

Zambrowa, oraz na pó noc od Prze dziecka prowadzono na niewielk  skal  nieformalne

(nieuregulowne prawnie) wydobycie piasku i wiru. Równie  w okolicach Zbrze nicy, Konopek,

miejscowo ci Klimasze oraz przy drodze z miejscowo ci Tab dz do Pstr gi-Gniewoty

zaobserwowano obszary nielegalnego wydobycia surowców mineralnych. Niekontrolowana

eksploatacja kruszyw wp ywa negatywnie na rodowisko. Nie wszystkie surowce posiadaj  pe

dokumentacj  z a, a ich wydobycie nie zosta o poprzedzone rozpoznaniem geologicznym oraz

jest prowadzone w sposób nieuporz dkowany. Po zlokalizowaniu miejsc nieformalnego

wydobycia nale y podda  je rekultywacji, co ma za zadanie ochron  z , szaty ro linnej i

krajobrazu.

W celu pe nego wykorzystania z  konieczne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki

wydobycia, która ograniczy nieformalne, dog bne wybieranie z  surowców naturalnych,

nieuwzgl dniaj ce dobra rodowiska naturalnego.

Regulacja rzek

Przekszta canie naturalnych koryt rzecznych obni a naturaln  retencj  wód (np. koryto

rzeki Jab onki zosta o uregulowane w granicach miasta Zambrów).

Przekszta cenia terenu zwi zane z budow  ci gów komunikacyjnych oraz realizacj
zabudowy

Rze ba terenu jest elementem przyrody nieo ywionej, odznaczaj cym si  nisk

odporno ci  na degradacj  i praktycznie nieodnawialnym, a jako element krajobrazu

podlegaj cy ochronie nie powinna by  degradowana poprzez:

dokonywania zb dnych wykopów i wyrobisk,

tworzenia sk adowisk gruzu i odpadów komunalnych,

za miecania i wype niania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami bytowymi,

zb dnego plantowania i niwelowania naturalnych form rze by.

Znaczne zmiany w rze bie terenu powstaj  w obr bie i okolicach osad ludzkich, gdzie

stale zajmowane s  nowe tereny przeznaczone pod zabudow . Najsilniejsze przekszta cenia

terenu wyst puj  na obszarach wi kszych skupisk zabudowy mieszkaniowej.

Wy ej wymienione zabiegi wprowadzaj  nieodwracalne zmiany w rze bie terenu,

degraduj c jej naturaln  form .
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Gleby

Niebezpiecze stwo ska enia gleb substancjami ropopochodnymi wyst powa  mo e

na terenach magazynowania i dystrybucji paliw, olejów i innych substancji stosowanych

w transporcie, a tak e na terenach parkingów, baz transportowych i zak adów mechanicznych.

Zagro eniem dla jako ci gleb jest te  zanieczyszczenie metalami ci kimi, dostaj cymi si  do

rodowiska w wyniku dzia alno ci cz owieka (g ównie z przemys u i komunikacji). O dost pno ci

metali ci kich dla ro lin decyduje wiele czynników rodowiska glebowego, m.in. sk ad

granulometryczny, odczyn i zasobno  gleb w materi  organiczn .

W gminie Zambrów znaczna cz  gleb to gleby wysokich klas bonitacyjnych (I-III), które

podlegaj  ochronie przed zmian  u ytkowania na cele nierolnicze na mocy przepisów

odr bnych. G ówne zagro enia dla gleb na opracowywanym terenie s ci le powi zane

z dzia alno ci  cz owieka. Przy zachowaniu niekorzystnej struktury zasiewów, podporz dkowanej

potrzebom trzody hodowlanej, prawdopodobny jest spadek jako ci gleb, wynikaj cy

z wyja owienia gleb (monokultura upraw).

Funkcjonowanie nowoczesnego sk adowiska odpadów, zlokalizowanego na terenie

kompleksu le nego Czerwony Bór, wp ywa na popraw  stanu sanitarnego powierzchni ziemi, w

tym pokrywy glebowej.

Monitoring jako ci gleb i ziemi na terenie gminy Zambrów nale y do zada

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Bia ymstoku, który w ramach

Pa stwowego Monitoringu rodowiska prowadzi tego typu analizy.

Wielko  i jako  zasobów wodnych - wody powierzchniowe i podziemne

Dzia alno  cz owieka wywiera istotny wp yw na ilo  i jako  wód wyst puj cych

w przyrodzie. Sta e oddzia ywanie powoduje stopniowe pogarszanie si  stanu wód. Do form

antropopresji na rodowisko wodne w gminie Zambrów mo na zaliczy :

pobór wody przez mieszka ców (sie  wodoci gowa, studnie),

zanieczyszczenia komunalne i przemys owe, wprowadzane do wody lub do ziemi

(oczyszczalnie cieków, przydomowe szamba),

brak skanalizowania ca ego obszaru gminy,

zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (nieprawid owe nawo enie, fermy hodowlane

byd a i trzody, nieprawid owa izolacja nawozów naturalnych od pow. ziemi),

przekszta cenia sieci hydrograficznej (melioracje).

Zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne nie nale  do elementów rodowiska

o wysokiej odporno ci na antropopresj , ich stan nale y monitorowa  i poddawa  okresowym
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badaniom jako ci. W gminie Zambrów prowadzone s  na rzece Jab once dwa punkty kontrolno-

pomiarowe: poni ej miasta Zambrów i w miejscowo ci Nagórki (powy ej miasta, a poni ej

miejsca zrzutu cieków z miejskiej oczyszczalni). Ponadto na rzece – ju  poza granicami gminy –

znajduje si  punkt pomiarowy Jab onka – Konopki-Koziki, nale cy do sieci monitoringu

regionalnego. Wyniki bada  przeprowadzonych w latach 2010-2012 okre laj  stan wód Jab onki

jako z y (stan chemiczny poni ej stanu dobrego, przekroczone st enia rednioroczne), a ich

potencja  ekologiczny jako s aby. Badania te wykaza y równie , e wody Jab onki s

zeutrofizowane ze wzgl du na zanieczyszczenia komunalne. Wyniki te, porównuj c do

poprzednich lat, wskazuj  na pogorszenie stanu sanitarnego Jab onki.

Wody podziemne równie  s  monitorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska  w  Bia ymstoku  –  stan  chemiczny  JCWPd  nr  51  zosta  w  roku  2012  okre lony  jako

dobry. Przy punktowych badaniach monitoringu diagnostycznego (wg bada  PIG-PIB) punkt

zlokalizowany w mie cie Zambrów uzyska  III klas  jako ci - wody zadowalaj cej jako ci

(przekroczone zosta y granice st  Fe i HCO3). Równie  badania stanu wód podziemnych

w piezometrach zlokalizowanych przy Zak adzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

i sk adowisku odpadów w Czerwonym Borze wykaza y dobry stan wód.

Obok zanieczyszcze  komunalnych znaczn  presj  na lokaln  sie  hydrograficzn  wywiera

rolnictwo. Mimo, e zu ycie nawozów w województwie podlaskim w 2012 r. kszta towa o si

poni ej redniej krajowej, zidentyfikowane zosta y obszary wra liwe na zanieczyszczenia

zwi zkami azotu ze róde  rolniczych. Rozporz dzeniem Dyrektora RZGW w Warszawie5

ustanowiono obszary szczególnie nara one (OSN), gdzie nale y ograniczy  odp yw azotu – obj y

one m.in. cz  zlewni rzeki Jab onki.

Zagro enie powodzi

Na terenie gminy Zambrów nie wyst puje zagro enie powodziowe. Równie  lokalne

wiosenne podtopienia, wynikaj ce z gwa townych roztopów, zdarzaj  si  bardzo rzadko, dotycz

terenów przyleg ych do rzek Jab onka oraz Ga  i wynikaj  przede wszystkim z niew ciwej

konserwacji urz dze  melioracyjnych6.

5 Rozporz dzenie Nr 14/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 8 pa dziernika 2012 r.

6 PO  Powiatu Zambrowskiego
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Zagro enie osuwiskami

Zwykle miejscami wyst powania osuwisk s  naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników

wodnych, obszary ródliskowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwi ksza spadek terenu), skarpy

wykopów i nasypów oraz wyrobisk.

Wg Systemu Os ony Przeciwosuwiskowej (SOPO) opracowanego przez Pa stwowy

Instytut Geologiczny w granicach gminy Zambrów wskazano jedynie obszary predysponowane

do wyst powania na nich ruchów masowych. Znajduj  si  one w cz ci pó nocno-zachodniej

(w zwi zku z rze  terenu – s  to najwy sze wzniesienia na terenie gminy).

Powietrze atmosferyczne

Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem bezpo rednio stanowi cym o warunkach

ycia cz owieka, zwierz t oraz ro lin. Ilo  oraz rodzaj emisji zanieczyszcze  do powietrza

bezpo rednio wp ywa na stan jako ci rodowiska i zdrowie ludno ci. Zanieczyszczenie powietrza

mo e powodowa  znaczne straty gospodarcze (kwa ne deszcze powoduj  m.in. uszkodzenie

budynków, pomników, zakwaszenie wód, gleby, wp ywaj  na zmian  sk adu ro linno ci, a co za

tym idzie na zmian  sk adu gatunkowego fauny danego siedliska, obumieranie lasów) oraz

przyczynia  si  do pogorszenia stanu zdrowia ludno ci. Zanieczyszczenia przenosz  si  szybko

w powietrzu na dalekie odleg ci, oddzia uj  na zmiany klimatu i wywo uj  niekorzystne

procesy w warstwie ozonowej.

Gmina Zambrów charakteryzuje si  stosunkowo niewielkim poziomem emisji

zanieczyszcze  do powietrza. Najwi ksza ilo  zanieczyszcze  gazowych przypada na dzia

wytwarzania i zaopatrywania w energi  elektryczn , gaz i wod . Emisja py owa z wi kszo ci

kot owni komunalnych i zak adowych jest redukowana w urz dzeniach odpylaj cych. Nat enie

ruchu ko owego (poza drog  S8) pod wzgl dem emisji spalin nie stwarza zagro enia dla

rodowiska i zdrowia cz owieka. Gorsza sytuacja wyst puje w pasie drogi krajowej S8 ( ród o

emisji tlenków w gla, tlenków azotu, w glowodorów aromatycznych i alifatycznych, py u,

dwutlenku siarki, zwi zków o owiu i sadzy).

Strefa podlaska zosta a zaklasyfikowana w 2012r. przez Wojewódzki Inspektorat

Ochrony rodowiska w Bia ymstoku do klasy C pod wzgl dem ochrony zdrowia z uwagi na

przekroczenia poziomów dopuszczalnych powi kszonych o margines tolerancji oraz poziomów

docelowych dla py ów PM 2,5, PM 10 oraz bezno(a)pirenu. Jest to jednak wskazanie dla du ego

obszaru, niekoniecznie jednolicie okre laj ce warunki na terenie ca ej gminy Zambrów.
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Ha as i promieniowanie elektromagnetyczne

Ha as jest istotnym parametrem rodowiska odpowiedzialnym za komfort ycia

ludno ci. Rozwój komunikacji i transportu oraz wzajemne przenikanie si  terenów

przemys owych z obszarami zabudowy mieszkaniowej wymagaj cymi ochrony powoduje, e

problem uci liwo ci ha asu dotyczy obecnie równie  mniejszych miejscowo ci.

Dopuszczalne warto ci ha asu okre lone s  w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U.

2014 poz. 112).

Klimat akustyczny rejonu gminy Zambrów kszta tuje g ównie komunikacja drogowa

oraz w niewielkim stopniu ha as przemys owy, którego uci liwo  ma charakter lokalny,

o niedu ym zasi gu oddzia ywania. W szczególno ci zwi kszona emisja ha asu wyst puje wzd

dróg krajowych nr 8 relacji granica pa stwa – Wroc aw –Warszawa – Bia ystok – granica

pa stwa, w mniejszym stopniu na drogach nr 63 relacji granica pa stwa – W gorzewo – om a –

Zambrów – Siedlce – uków– granica pa stwa, nr 66 relacji Zambrów– Bielsk Podlaski – granica

pa stwa.

 Obwodnica Zambrowa znajduj ca si  w ci gu drogi krajowej nr 8 aktualnie przenosi

wzmo ony ruch tranzytowy z miasta na tereny po one na terenie gminy wiejskiej Zambrów.

Ha as drogowy wi e si  z ruchem pojazdów, w tym wzmo onym ruchem tranzytowym

pojazdów ci arowych. Wp yw na uci liwo  ha asu ma przede wszystkim z y stan nawierzchni

oraz du a pr dko  poruszaj cych si  pojazdów.

Niemniej jednak gmina Zambrów ma charakter gminy wiejskiej, dzi ki czemu

zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i rozleg e tereny otwarte powoduj , e obecnie

wyst puj cy tu klimat akustyczny jest korzystny dla ycia ludzi.

Pola elektromagnetyczne stanowi  uci liwo  dla rodowiska. ród ami lub

urz dzeniami, które wytwarzaj  pola elektromagnetyczne, s  obiekty takie jak:

stacje i linie elektroenergetyczne (stacje i linie najwy szego i  wysokiego

napi cia) – przez pó nocn  cz   gminy Zambrów przechodzi linia

najwy szego napi cia (400 kV). Przebiega ona przez tereny zalesione

kilkaset metrów na po udnie od rezerwatu D bowe Góry. Najwa niejsza

nitka sieci elektrycznej 110 kV rozprowadzaj ca pr d na terenie gminy

biegnie  z  so ectwa  Krajewo  Bia e,  przez  Nowy  Laskowiec  gdzie  skr ca  na

pó noc do Zambrowa, poza granicami miasta linia elektroenergetyczna

pojawia si  nast pnie w so ectwie S dziwuje i biegnie niemal prosto na
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pó noc w kierunku Zbrze nicy. Dalej przebieg linii wychodzi poza granice

gminy, po czym ponownie przecina j  na terenach le nych w Czerwony

Borze,

urz dzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze,

czno  radiowa, CB radio, radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii

komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

4. Wskazania dla zagospodarowania przestrzennego wynikaj ce

z opracowania ekofizjograficznego

Poni ej przedstawiono ogólne wytyczne dotycz ce terenu ca ej gminy Zambrów.

W celu ochrony wód podziemnych, postuluje si :

konieczne jest 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; tam gdzie pozostawia si  mo liwo  rozwi za

indywidualnych, nale y prowadzi  kontrole pod k tem sposobu opró niania

zbiorników; na obszarach o wysokiej odporno ci g ównego poziomu

wodono nego mo na rozwa  budow  przydomowych oczyszczalni cieków;

ograniczenie stosowania chemicznych rodków ochrony ro lin zarówno

w rolnictwie, jak i le nictwie oraz nawozów sztucznych na rzecz stosowania

rodków biologicznych i mechanicznych;

zakaz sk adowania kiszonek, nawozów (w tym nawozów naturalnych) i rodków

chemicznych bezpo rednio na powierzchni ziemi, szczególnie w obszarach

zagro onych przenikaniem zanieczyszcze  do wód podziemnych i obszarach

ytkiego zalegania wód podziemnych;

zachowanie istniej cych lasów, dolesienia w strefach najwi kszego zagro enia

wód podziemnych;

w przypadku lokalizacji kopalni kruszyw naturalnych, nale y szczegó owo zbada ,

jaki wp yw b dzie mia a na wody podziemne;

W celu ochrony wód powierzchniowych i dolin rzecznych, oprócz zalece

wymienionych powy ej, których przestrzeganie b dzie si  automatycznie przek ada o

na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i bagiennych, postuluje si :

zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, tworzenie nowych zbiorników,

które zwi kszaj  retencj  i wzbogacaj  krajobraz oraz ró norodno  biologiczn ;
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zachowanie otuliny biologicznej wzd  cieków i wokó  zbiorników w postaci

zadrzewie , szuwarów lub zbiorowisk trawiastych, co chroni wody przed

sp ywem biogenów i procesem eutrofizacji; ponadto korzenie drzew chroni

przed erozj  boczn , niebezpiecze stwem podmywania i zrywania brzegów

koryt podczas wezbra , zw aszcza podczas powodzi typu rozlewnego w okresach

letnich wezbra  deszczowych;

 zachowanie u ytków zielonych, nie wolno dopu ci  do zaniechania u ytkowania,

zalesiania, zamiany na grunty orne, zabudowy; dotyczy to przede wszystkim

terenów po onych w dolinach rzecznych;

zakaz regulacji koryta i przegradzania rzek lub jakichkolwiek dzia

zmieniaj cych ich re im hydrologiczny;

stanowczy zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do rzek;

W celu ochrony ekosystemów le nych zaleca si :

zachowanie lasów na dzia kach prywatnych – nale y unika  przekszta cania tych

dzia ek na inne cele;

wprowadzanie dolesie , szczególnie na terenach o niskiej przydatno ci dla

rolnictwa;

ukierunkowanie ruchu turystycznego – atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe

i konne zapobiegn  nadmiernemu wchodzeniu w g b lasu, wydeptywaniu

i niszczeniu runa, ogranicz  za miecenie i zagro enie po arem;

podj cie dzia  w celu ograniczenia nielegalnego wywo enia odpadów do

lasów;

w przypadku lokalizacji terenów eksploatacji kopalin na terenach le nych lub

znajduj cych si  w s siedztwie lasu, nale y w miar  mo liwo ci ogranicza

uszkadzanie korzeni oraz potencjalne obni enie zwierciad a wód podziemnych

(oddzia ywanie na wody pobierane przez drzewa);

W celu ochrony fauny i flory i zapewnienia dro no ci korytarzy ekologicznych,

postuluje si :

zachowanie wszystkich terenów przyrodniczo cennych zw aszcza lasów

i zadrzewie , ekosystemów dolinowych, terenów podmok ych;

zachowanie dro no ci (lub niewprowadzanie nowych barier) lokalnych cieków –

zakaz przegradzania i regulowania koryta, zabudowy doliny, monitoring jako ci

wody;
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ochron  zbiorowisk trawiastych poprzez utrzymanie ich rolniczego u ytkowania

w formie ekstensywnych u ytków zielonych (nale y nie dopuszcza  do

zarastania tych terenów;

zakaz lokalizacji inwestycji mog cych stanowi  przeszkod  dla przemieszczania

si  zwierz t poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi;

utrzymanie i promowanie tradycyjnych ogrodów przydomowych z rodzimymi

gatunkami ro lin, które s  wa nym ekosystemem dla owadów i drobnej fauny;

W celu ochrony krajobrazu i rozwoju turystyki, poza wskazaniami wymienionymi

w punktach dotycz cych wód, lasów, flory i fauny oraz korytarzy ekologicznych, które

zapewniaj  zachowanie walorów krajobrazowych rodowiska przyrodniczego, zaleca

si :

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 wp ywaj cych negatywnie na krajobraz, szczególnie na

obszarach ochrony krajobrazowej, w granicach korytarzy ekologicznych, na

trasach migracji ptaków i w rejonach ich l gowisk i erowisk;

ograniczenie lokalizacji terenów eksploatacji kopalin;

wspieranie agroturystyki i turystyki krajoznawczej, szczególnie na terenach

chronionych,

W celu ochrony gleb i rze by, postuluje si :

ograniczenie przeznaczania gruntów wysokich klas bonitacyjnych (IIIa, IIIb) na

cele nierolnicze i niele ne – ochrona ilo ciowa;

propagowanie rolnictwa ekologicznego;

propagowanie mulczowania, czyli pokrywania powierzchni gleby materi

organiczn  (zwykle ci tymi ro linami) w celu zapobiegania erozji wietrznej

i wodnej ( pokrycie gleby odpadkami ro linnymi nie tylko zapobiega wywiewaniu

 zmywaniu gleby w okresie zimowym, ale równie  stanowi nawóz

organiczny i ochron  przed chwastami);

ochrona zadrzewie ródpolnych, które przede wszystkim s  zapobieganiu

sp ywowi powierzchniowemu i erozji wodnej gleb i ograniczaniu erozji wietrznej;

rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych powsta ych w wyniku odkrywkowej

eksploatacji kopalin;
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W celu ochrony warunków aerosanitarnych i akustycznych, nale y:

przeprowadzi  modernizacj  rozwi za  zwi zanych z ciep ownictwem –

modernizacja ma ych kot owni lokalnych, przechodzenie na opalanie gazem lub

olejem w piekarniach, szko ach, zak adach pracy i budownictwie indywidualnym,

termomodernizacja, popularyzowanie ogrzewanie zabudowy indywidualnej przy

yciu paliw ekologicznych (pelet, olej, biomasa itp.);

instalowa  urz dzenia redukuj ce emisje py ów do atmosfery w g ównych

zak adach;

kontrolowa ród a emisji zanieczyszcze  na terenie gminy – zak adów

wyposa onych w urz dzenia ch odnicze, zak ady mleczarskie, ubojnie, masarnie,

stacje paliw, zak ady gdzie wyst puj  procesy malarskie, przemys  drzewny i

meblarski itp.;

poprawi  jako ci nawierzchni dróg;

wprowadzi  izolacj  akustyczn  terenu dróg 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;

Konsekwentne kszta towanie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców, przedsi biorców

i turystów, poprzez:

dzia anie na rzecz oszcz dno ci energii;

stosowanie ,,czystych” róde  energii;

promowanie agroturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej;

wspieranie produkcji ywno ci ekologicznej;

prowadzenie edukacji ekologicznej w ród m odzie y szkolnej i akcji

wiadamiaj cych dla starszych mieszka ców gminy.

VII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW

ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKRE LENIA PRZEZ

AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH

Na dzie  sporz dzanie zmiany Studium, nie zosta  opracowany audyt krajobrazowy dla

województwa podlaskiego.
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VIII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Uk ady i obiekty zabytkowe

Gmina Zambrów cechuje si  nieznacznym ruchem turystycznym, jednocze nie posiada

pewien, niewykorzystany potencja . Uwidacznia si  on przede wszystkim w zabytkach kultury czy

naturalnym krajobrazie. Równinna rze ba terenu o typowym, rolniczym wykorzystaniu

wzbogacona jest malowniczo biegn cymi ciekami wodnymi  i  lasami.

Zarówno elementy pochodzenia antropologicznego jak i przyrodniczego stanowi

atrakcje turystyczne generuj ce zainteresowanie. Obiekty materialne s ladami dorobku

cywilizacyjnego poszczególnych spo eczno ci, ukazuj  obraz historyczny regionu i rzutuj  na

etapy rozwoju na przestrzeni wieków. W gminie Zambrów atrakcjami takimi s  g ównie obiekty

funkcjonuj ce jako zabytki, kreuj ce jednocze nie, niepowtarzaln  to samo  lokaln . Wg

rejestru podlaskiego konserwatora zabytków na terenie gminy Zambrów wyst puj  nast puj ce

obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Tabela 12. Wykaz zabytków nieruchomych na terenie gminy Zambrów wpisanych do rejestru
zabytków.

ród o: pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 pa dziernika 2013r.

Gminna ewidencja zabytków zawiera natomiast zabytki nieruchome wpisane do

rejestru, inne zabytki nieruchome znajduj ce si  w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Miejscowo Obiekt Nr rej. Pochodzenie Data wpisu do
rejestru

osie-Do gi dwór A-147 XIX 02.12.2005
Poryte-Jab dwór

za enie dworsko-parkowe
A-223 1905 12.03.1986
196 2 po . XIX 27.01.1984

Tab dz ko ció  par. p.w. MB
Cz stochowskiej, drewniany

5 1776 r
przeniesiony  w

1937r

13.03.1951

Tab dz krzy  i mogi a na cmentarzu
Rzym.-kat.

330 1940r. 14.09.1987

do ki-
Borowe

zespó   dworski A-461 1882 15.11.1991
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Tabela 13. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków w gminie Zambrów

LP. MIEJSCOWO ADRES OBIEKT
1 Cieciorki Cieciorki nr 96, dz. nr 65 budynek mieszkalny

2 Czerwony Bór Czerwony Bór nr 1, dz. nr 67/5 budynek mieszkalny, d. budynek kolejowy

3 Czerwony Bór Czerwony Bór nr 2, dz. nr 67/6 budynek mieszkalny, d. budynek kolejowy

4 Czerwony Bór Czerwony Bór, dz. nr 69 wodoci gowa wie a ci nie

5 Czerwony Bór Czerwony Bór, dz. nr 58/7 mogi a z okresu II wojny wiatowej z 1939 r.

6 Czerwony Bór Czerwony Bór, dz. nr 61/3 mogi a nierzy AK z okresu II wojny
wiatowej po 1939 r.

7 Czerwony Bór Czerwony Bór, dz. nr 33/1 cmentarz wojenny z okresu II wojny
wiatowej 1939 r.

8 Klimasze Klimasze, dz. nr 53 kapliczka

9 Konopki- Ja brzyków
Stok

Konopki- Ja brzyków Stok nr 22, dz.
nr 147/1

budynek mieszkalny

10 Krajewo- Borowe Krajewo- Borowe nr 4, dz. nr 91 budynek mieszkalny

11 osie- Do gi osie- Do gi nr 11, dz. nr 108/2 dwór

12 Poryte Jab Poryte Jab , dz. nr 350/2 budynek nieu ytkowany, d. dwór

13 Poryte Jab Poryte Jab , dz. nr 350/2, 350/44,
350/46, 350/47

park

14 Poryte Jab Poryte Jab  nr 92, dz. nr 350/34 ruina, d. gorzelnia

15 Poryte Jab Poryte Jab , dz. nr 350/46 obiekt nieu ytkowany, d. magazyn spirytusu
16 Poryte Jab Poryte Jab , dz. nr 350/47 stodo a

17 Poryte Jab Poryte Jab  nr 27, dz. nr 639 budynek mieszkalny

18 Rykacze Rykacze nr 31, dz. nr 389/4 budynek gospodarczy, d. m yn

19 Stare Krajewo Stare Krajewo nr 6, dz. nr 160 budynek mieszkalny

20 Tab dz Tab dz nr 2, dz. nr 152 dzwonnica przy ko ciele paraf. pw. Matki
Boskiej Cz stochowskiej

21 Tab dz Tab dz nr 2, dz. nr 152 ko ció  paraf. pw. Matki Boskiej
Cz stochowskiej

22 Tab dz Tab dz, dz. nr 55 cmentarz rzymskokatolicki

23 Tab dz Tab dz, dz. nr 55 krzy  drewniany i grób harcerza poleg ego
w 1940 r. na cmentarzu rzymskokatolickim

24 do ki Borowe do ki Borowe, dz. nr 46/1 dwór

25 do ki Borowe do ki Borowe, dz. nr 46/1 park

26 Wygoda/ Czerwony
Bór

Wygoda/Czerwony Bór, dz. nr 171 mogi a nierzy AK z 1944 r.

27 Zbrze nica Zbrze nica nr 41, dz. nr 110 budynek mieszkalny

28 Zbrze nica Zbrze nica nr 35, dz. nr 113 budynek mieszkalny

29 Zbrze nica Zbrze nica nr 70, dz. nr 243 budynek mieszkalny

30 Zbrze nica Zbrze nica nr 70, dz. nr 243 budynek nieu ytkowany, d. m yn
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ród o: Gminny program opieki nad zabytkami gminy Zambrów

Na terenie gminy mo na odnale  pozosta ci za  parkowo-dworskich

pochodz cych z XIX, i pocz tku XX wieku. Zespo y te wyst puj  w osiach-Do gach, w Porytem-

Jab oni oraz w W do kach-Borowych. Dworek w osiach-Do gach jest utrzymany w dobrym

stanie, pe ni rol  restauracji i hotelu. Dworki neorenesansowe w Porytem-Jab oni oraz

w W do kach-Borowych niszczej  niezagospodarowane.

Lokalne cmentarze i mogi y stanowi  cenne kulturowo obszary zabytkowe, które

kultywuj  pami  o przodkach i wydarzeniach historycznych. W gminie w ród historycznych

obiektów  cmentarnych  dominuj  te  z  czasów  Drugiej  Wojny  wiatowej.  Dwie  mogi y  z  1939r.

znajduj  si  w miejscowo ci Czerwony Bór. Z pierwszego roku wojny pochodzi cmentarz

wojskowy w Czerwonym Borze Stacji. Mogi a nierzy AK znajduje si  tak e w miejscowo ci

Wygoda.  Kolejnym obiektem z tych czasów jest cmentarz nierzy radzieckich w Woli

Zambrowskiej. W Tab dzu natomiast znajduje si  zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki  w

zespole ko cielnym parafii Matki Boskiej Cz stochowskiej. W sk ad kompleksu wchodzi równie

zabytkowy drewniany ko ció  zbudowany w 1776r. i przeniesiony do Tab dza w 1937r., oraz

dzwonnica.  Wartym zaznaczenia jest fakt dobrego stanu zarówno cmentarzy, jak i ko cio a, co

jest wiadectwem szacunku dla historii i przodków.

Pozosta e budynki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków przedstawiaj

mniejsze walory historyczne.

Zasoby archeologiczne

W gminie Zambrów znajduj  si  174 stanowiska archeologiczne. Poni ej przedstawiono

wykaz wszystkich zabytków archeologicznych:

Tabela 14. Wykaz zabytków archeologicznych

Miejscowo
Obszar

AZP

Numer zab.
arch. na
obszarze

Rodzaj zabytku
archeologicznego Chronologia

Numer zabytku
archeologicznego

w rejestrze

Polki-Teklin 39-77 1
lad osadnictwa,

osada

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny

Polki-Teklin 39-77 2
obozowisko, lady

osadnictwo
neolit - pó ne
redniowiecze

Polki-Teklin 39-77 3 osada epoka br zu

sy-Lipno 39-78 9
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny
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ady-Borowe 39-78 10
lad osadnictwa,

osada okres nowo ytny

ady-Borowe 39-78 11 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ady-Borowe 39-78 12 lad osadnictwa
epoka kamienia -

epoka elaza

ady-Borowe 39-78 13 lad osadnictwa epoka kamienia

ady-Borowe 39-78 14 lad osadnictwa
epoka kamienia -

epoka elaza

Koziki
Ja brzyków Stok 39-78 15 lad osadnictwa

mezolit - epoka
elaza

Koziki
Ja brzyków Stok 39-78 16 lad osadnictwa

mezolit - epoka
elaza

Konopki 39-78 17

obozowisko/osada,
osada, lady
osadnictwa

mezolit - okres
nowo ytny

Konopki 39-78 18 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Konopki 39-78 19 lad osadnictwa pradzieje

ady Polne 39-78 20 lady osadnictwa
epoka br zu -
redniowiecze

ady Polne 39-78 21
obozowisko, lady

osadnictwa
mezolit - pó ne

redniowiecze

ady Polne 39-78 22 lady osadnictwa
mezolit - okres

nowo ytny

ady-Borowe 39-78 23

obozowisko/osada,
osada, lady
osadnictwa

mezolit - okres
nowo ytny

Konopki 39-78 24 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ady-Borowe 39-78 25 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ady-Borowe 39-78 26 lad osadnictwa mezolit

ady-Borowe 39-78 27 lady osadnictwa

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny

ady-Borowe 39-78 28 znalezisko lu ne ?

Szeligi-Le nica 39-78 31 lady osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ady-Borowe 39-78 32 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza
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Konopki 39-78 33

obozowisko/osada,
osada, lady
osadnictwa

mezolit - okres
nowo ytny

Szeligi-Le nica 39-78 34 osada pradzieje

ady Polne 39-78 43 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ady Polne 39-78 44 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Poryte-Jab  40-78 1 grodzisko XI - XII w. Nr rej. 45/1/A
Poryte-Jab  40-78 2 osada XII-XIII w. A-470

Poryte-Jab  40-78 3 cmentarzysko? XIII w.

Cieciorki 40-78 4
lad osadnictwa,

osada pradzieje - XIII w. A-472

Koziki
Ja brzyków Stok 40-78 5

osady, lady
osadnictwa pradzieje - XIII w. A-471

Koziki
Ja brzyków Stok 40-78 6 osada XIV-XV w.

Gardlin 40-78 8
osada, lady
osadnictwa pradzieje - XIV w.

Poryte-Jab  40-78 9
obozowisko, osada,

lady osadnictwa mezolit – XIV w.
Poryte-Jab  40-78 10 osada XIV-XVII w.

Cieciorki 40-78 11 osada XIV-XVI w.

Gardlin 40-78 12
lad osadnictwa,

osada XIII-XV w.
Cieciorki 40-78 13 osada XIV-XVII w.

Koziki
Ja brzyków Stok 40-78 14 osada XIV-XV w.

Cieciorki 40-78 15
lad osadnictwa,
cmentarzysko?

pradzieje - epoka
br zu

Wi niewo 40-78 17 osada XIV-XVI w.
wik y-Krajewo 40-78 18 osada XIV - XV w.

Grabówka 40-78 19 osada XIV - XVI w.

Wi niewo 40-78 20 lady osadnictwa
pradzieje - epoka

br zu

Poryte-Jab  40-78 21 lady osadnictwa pradzieje - XVI w.

Cieciorki 40-78 22 lad osadnictwa pradzieje - XVI w.

Cieciorki 40-78 23 lady osadnictwa pradzieje
Cieciorki 40-78 24 osada XIV-XV w.
Konopki 40-78 27 osada? ?
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Stare Krajewo 41-77 1 lad osadnictwa
wczesne

redniowiecze

Krajewo wik y 41-77 2 lad osadnictwa okres nowo ytny

Krajewo Stare 41-77 3 lady osadnictwa

pó ne
redniowiecze -

okres nowo ytny

Krajewo Stare 41-77 4 lad osadnictwa okres nowo ytny

Krajewo Stare 41-77 5 lad osadnictwa
wczesne

redniowiecze

dziwuje 41-77 6 lady osadnictwa
pradzieje - okres

nowo ytny

dziwuje 41-77 7 lad osadnictwa okres nowo ytny

dziwuje 41-77 8 lady osadnictwa

pó ne
redniowiecze -

okres nowo ytny

dziwuje 41-77 9 lady osadnictwa
pradzieje - okres

nowo ytny

dziwuje 41-77 10 lady osadnictwa

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny

dziwuje 41-77 11 lad osadnictwa
pó ne

redniowiecze

do ki Stare 41-77 12 lad osadnictwa
wczesne

redniowiecze

dziwuje 41-77 18
lady osadnictwa,

osady
epoka br zu - XVIII

w.

Kolonia
dziwuje 41-77 19 lad osadnictwa

epoka kamienia -
epoka br zu

Krajewo Korytki 41-77 20
lad osadnictwa,

osada XVI - XIX w.

Kolonia
dziwuje 41-77 21

punkt osadniczy,
osada

epoka kamienia -
XIX w.

Wola
Zambrzycka 41-78 1 osada redniowiecze

Wola
Zambrowska 41-78 2 lady osadnictwa

epoka kamienia -
okres nowo ytny

Wola
Zambrzycka 41-78 3 lady osadnictwa

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny
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Wola
Zambrowska 41-78 4

lady osadnictwa,
osada

epoka kamienia -
redniowiecze

Wola
Zambrowska 41-78 5

lad osadnictwa,
osada

redniowiecze -
okres nowo ytny

Zambrów 41-78 6 lad osadnictwa
pó ne

redniowiecze

Laskowiec
Nowy 41-78 7

lad osadnictwa,
osada

epoka kamienia -
OWR

Rykacze 41-78 8 osada OWR

Stary Laskowiec 41-78 9 osada redniowiecze

Stary Laskowiec 41-78 10 osada redniowiecze

Wola
Zambrowska 41-78 11

lad osadnictwa,
osada

redniowiecze -
okres nowo ytny

do ki-Bu ki 41-78 12 lady pieców okres nowo ytny

do ki-
Borowe 41-78 13

lad osadnictwa,
osada

OWR -
redniowiecze

Zambrów 41-78 14 osada redniowiecze

Zambrów 41-78 15 osada
wczesne

redniowiecze

Wdzi ko  Drugi 41-79 1 osada redniowiecze

Wdzi ko  Drugi 41-79 2 lady osadnictwa
redniowiecze -

okres nowo ytny

Krajewo Bia e 41-79 3 lad osadnictwa redniowiecze
Krajewo Bia e 41-79 4 osada redniowiecze

bki-
townica 42-77 21 osada XIV - XVI w.

bki-
townica 42-77 22

lad osadnictwa,
osada

epoka kamienia -
OWR

Zagroby-
townica 42-77 23 lad osadnictwa ?

Zagroby-
townica 42-77 24 osada XIV - XVI w.

Zagroby-
townica 42-77 25 lad osadnictwa

wczesne
redniowiecze

Skar yn Stary 42-78 1
cmentarzysko

kurhanowe
wczesne

redniowiecze

Rykacze 42-78 2
lad osadnictwa,

osady
pradzieje - pó ne

redniowiecze

Rykacze 42-78 3 osada
pó ne

redniowiecze
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Rykacze 42-78 4
lad osadnictwa,

osada
neolit - okres
nowo ytny

Osowiec 42-78 5
obozowisko, osady,

lady osadnictwa

pó ny paleolit -
pó ne

redniowiecze

Sasiny 42-78 6 lad osadnictwa
epoka kamienia -
okres nowo ytny

Sasiny 42-78 7
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny

bki-
townica 42-78 8

lad osadnictwa,
osada

epoka kamienia -
okres nowo ytny

Nowy Borek 42-78 9 osada

pó ne
redniowiecze -

okres nowo ytny

Nowy Borek 42-78 10
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny

Boruty-Goski 42-78 11 osada okres nowo ytny

Boruty-Goski 42-78 12 lady osadnictwa
epoka kamienia -
okres nowo ytny

Brajczewo-
Sierzputy 42-78 13

lad osadnictwa,
osada

mezolit - okres
nowo ytny

Zagroby-
townica 42-78 14

lad osadnictwa,
osada

epoka kamienia -
okres nowo ytny

ugobórz II 42-78 15 osada okres nowo ytny

ugobórz II 42-78 16 lady osadnictwa
mezolit - okres

nowo ytny

ugobórz II 42-78 17
lad osadnictwa,

osada
epoka kamienia -
okres nowo ytny

ugobórz II 42-78 18 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

ugobórz II 42-78 19 osada
epoka br zu -
epoka elaza

ugobórz II 42-78 20 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Grochy-
Pogorzele 42-78 21

lad osadnictwa,
osada

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny
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Skar yn Stary 42-78 22
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny

Skar yn Stary 42-78 23 lad osadnictwa mezolit

Skar yn Stary 42-78 24 lad osadnictwa
epoka kamienia -

epoka elaza

Skar yn Stary 42-78 25 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Brajczewo-
Sierzputy 42-78 26 osada

pó ne
redniowiecze -

okres nowo ytny
Brajczewo-
Sierzputy 42-78 27 lad osadnictwa

mezolit - epoka
elaza

Laskowiec
Nowy 42-78 28 obozowisko/osada

mezolit - epoka
elaza

Rykacze 42-78 29 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Rykacze 42-78 30 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Rykacze 42-78 31 osada okres nowo ytny

Osowiec 42-78 32 lady osadnictwa
epoka kamienia -

epoka elaza

osie-Do gi 42-78 33 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

osie-Do gi 42-78 34 lad osadnictwa epoka kamienia

Rykacze 42-78 35 osada

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny

osie-Do gi 42-78 36 osada

pó ne
redniowiecze -

okres nowo ytny

osie-Do gi 42-78 37 lady osadnictwa
neolit - okres
nowo ytny

Nowy Borek 42-78 38 osada okres nowo ytny

Nowy Borek 42-78 39
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny

Krajewo Bia e 42-79 3 osada
pó ne

redniowiecze

Krajewo Bia e 42-79 4
lad osadnictwa,

osada
pó ne

redniowiecze

Skar yn Nowy 42-79 6 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza

Krajewo Bia e 42-79 23 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza
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Skar yn Nowy 42-79 24 lad osadnictwa
wczesne

redniowiecze

Skar yn Nowy 42-79 25
lad osadnictwa,

osada
mezolit - okres

nowo ytny

Skar yn Nowy 42-79 26
obozowisko, osady,

lady osadnictwa
epoka kamienia -
okres nowo ytny

Skar yn Nowy 42-79 27 lady osadnictwa
neolit - pó ne
redniowiecze

Skar yn Nowy 42-79 28 lad osadnictwa
mezolit - epoka

elaza
ledzie 40-77 1 kurhan staro ytno Nr 174/3/A

ledzie 40-77 2 osady

wczesne
redniowiecze - XVI

w.

ledzie 40-77 3 osady

wczesne
redniowiecze - XVI

w.

ledzie 40-77 4 lad osadnictwa epoka br zu
Poryte-Jab  40-77 5 osada epoka br zu

Zagroby-
Zakrzewo 40-77 6 osada XIV-XVII w.
Zagroby-
Zakrzewo 40-77 7

osady, lady
osadnictwa

epoka br zu – XVII
w.

Zagroby-
Zakrzewo 40-77 8 osada XV-XVII w.
Zagroby-
Zakrzewo 40-77 9 lad osadnictwa ?
Zagroby-
Zakrzewo 40-77 10 lad osadnictwa ?

Tab dz 40-77 11 osada XIV-XVII w.
Pstr gi 40-77 12 osada XVI - XVII w.

Pstr gi 40-77 13
lad osadnictwa,

osada

epoka br zu -
wczesne

redniowiecze

Pstr gi 40-77 14 lady osadnictwa

wczesne
redniowiecze -

okres nowo ytny
Pstr gi 40-77 15 osada XIV-XVII w.

Zbrze nica 40-77 16
lad osadnictwa,

osada

wczesne
redniowiecze - XVI

w.

Zbrze nica 40-77 17 lad osadnictwa ?

Zbrze nica 40-77 18 lady osadnictwa
epoka br zu -

okres nowo ytny

Zbrze nica 40-77 19
lad osadnictwa,

osada
wczesne

redniowiecze
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Zbrze nica 40-77 20

lad osadnictwa,
osady,

cmentarzysko? epoka br zu XVI w.

Zbrze nica 40-77 21 lady osadnictwa
epoka kamienia -
okres nowo ytny

Bacze Mokre 40-77 22 lady osadnictwa

epoka kamienia -
wczesne

redniowiecze

Bacze Mokre 40-77 23 lad osadnictwa
Bacze Mokre 40-77 24 osada

Bacze Mokre 40-77 25 lad osadnictwa
Bacze Mokre 40-77 26 osada XIV - XVI w.

Bacze Mokre 40-77 27 osady

wczesne
redniowiecze - XVI

w.

Przytu y 40-77 28 lady osadnictwa staro ytno -NOW

Prze dziecko-
Drogoszewo 43-78 14 lad osadnictwa

epoka kamienia;
mezolit - wczesna

epoka elaza

Prze dziecko-
Mroczki 43-78 15 lad osadnictwa

mezolit - wczesna
epoka elaza

Tarnowo-Goski 43-78 16
lad osadnictwa;
lad osadnictwa

mezolit; mezolit -
wczesna epoka

elaza
Prze dziecko-
Drogoszewo 43-78 17 lad osadnictwa epoka kamienia

Grochy-
townica 43-78 18 lad osadnictwa

wczesna epoka
elaza - okres

rzymski?

Zar by-Kramki 43-78 19 lad osadnictwa epoka kamienia

ród o: pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 pa dziernika 2013r.
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Schemat 10. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie gminy Zambrów

ród o: opracowanie w asne.

Miejsca pami ci narodowej:

Mogi a zbiorowa ofiar terroru niemieckiego narodowo ci ydowskiej z lat 1942-1943

w Gie czynie
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Mogi a zbiorowa ofiar terroru niemieckiego, znanych dzia aczy i patriotów z lat 1941-

1945

Mogi a zbiorowa nierzy polskich i je ców sowieckich w Czerwonym Borze

Mogi a zbiorowa ofiar terroru niemieckiego z okresu II Wojny wiatowej w Czerwonym

Borze

Mogi a zbiorowa nieznanych nierzy Wojska Polskiego poleg ych 6 wrze nia w 1939 r.

w Czerwonym Borze

Mogi a indywidualna nierza Wojska Polskiego z 1939 r. na skraju lasu, przy drodze

Zambrów - om a

Dobra kultury wspó czesnej

Na terenie gminy nie znajduj  si  obiekty mog ce zalicza  si  do dóbr kultury wspó czesnej.
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IX UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA

LUDNO CI I JEJ MIENIA

Z punktu widzenia zdrowia ludzi oraz zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej

mienia istotne znaczenie maj  uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Do

elementów najbardziej zagra aj cych mo na zaliczy  zanieczyszczenia wody pitnej, w mniejszym

stopniu zanieczyszczenia powietrza. Dla funkcjonowania ekosystemów podstawowe znaczenie

maj  zanieczyszczenie powietrza lub wód powierzchniowych, wp ywaj ce na procesy yciowe

ro lin i zwierz t oraz zmieniaj ce stan rodowiska, takie jak eutrofizacja, powoduj ca

niekorzystne zmiany w ekosystemie wód, zakwaszenie oraz uci liwo ci powodowane ha asem.

W granicach gminy Zambrów, w Czerwonym Borze, zlokalizowany jest regionalny

Zak ad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów. Przedmiotem dzia alno ci zak adu jest

unieszkodliwienie odpadów na kwaterze do sk adowania odpadów innych ni  niebezpieczne

i oboj tne w kwaterach do sk adowania odpadów zawieraj cych azbest. Wg kwalifikacji

wynikaj cej z przepisów odr bnych, na sk adowisku sk adowane s  odpady niebezpieczne oraz

odpady inne ni  niebezpieczne. W zak adzie ma by  osi gany wysoki poziom ochrony

rodowiska, g ównie dzi ki zastosowaniu bezpiecznych dla rodowiska technologii oraz

prowadzeniu monitoringu elementów rodowiska nara onych na negatywne oddzia ywanie

eksploatacji instalacji. Decyzj  Marsza ka Województwa Podlaskiego, zaprojektowana  w

Zak adzie instalacja b dzie eksploatowana zgodnie z wymogami narzucaj cymi

najbezpieczniejsze dla rodowiska rozwi zania w zakresie sk adowania odpadów i post powania

z odciekami oraz gazem sk adowiskom.

W gminie Zambrów zlokalizowany jest jeden zak ad o zwi kszonym ryzyku

powstania awarii przemys owej (EuRoPol GAZ S.A. -  T ocznia Gazu Zambrów, w miejscowo ci

Grzyma y). Zak ad ten znajduje si  na terenie dzia ania Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y

Po arnej w Zambrowie. Zgodnie z przepisami odr bnymi, zak ad o zwi kszonym ryzyku

powstania awarii przemys owej powinien by  zaprojektowany, wykonany, prowadzony

i likwidowany w sposób zapobiegaj cy awariom przemys owym i ograniczaj cy ich skutki dla

ludzi oraz rodowiska.

ród obiektów, które nie zosta y zakwalifikowane na podstawie przepisów

odr bnych do obiektów o du ym lub zwi kszonym ryzyku powstania awarii przemys owej,

mog cych w przypadku awarii w mniejszym stopniu stanowi  zagro enie dla rodowiska oraz
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zdrowia i ycia ludzi, mo emy wymieni  m.in. fabryk  okien Dobroplast, czy te  projektowan

biogazowni .

X UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB I MO LIWO CI

ROZWOJU GMINY

Na potrzeby zmiany nr 3 Studium zosta a opracowana nowa analiza potrzeb i mo liwo ci

rozwoju gminy Zambrów wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudow , która

uwzgl dnia zarówno za enia analizy wykonanej na potrzeby zmiany Studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, przyj tej uchwa  Nr

144/XXII/2016  Rady  Gminy  Zambrów  z  dnia  28  listopada  2016  r.  oraz  opisane  w  niej

uwarunkowania, jak i nowe za enia, uwzgl dniaj ce aktualne dane i uwarunkowania. Do

zaktualizowania analizy potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy Zambrów przyst piono ze wzgl du

na zmiany w przestrzeni gminy, które zasz y w ostatnich latach, wynikaj ce przede wszystkim

z ruchu budowlanego, przyj cia nowych planów miejscowych, zmian demograficznych, polityki

przestrzennej gminy oraz uwarunkowa  ekonomicznych i przyrodniczych.

1. Analizy ekonomiczne, spo eczne, rodowiskowe

Analizy ekonomiczne

Gmina Zambrów jest gmin  wiejsk , zajmuje obszar o powierzchni 298,98 km2.

Zamieszkuje  j  8784  mieszka ców  (stan  na:  31.12.2020  r.,  ród o:  GUS).  Gmina  po ona  jest

w centralnej cz ci powiatu Zambrowskiego, w województwie podlaskim, graniczy

z województwem mazowieckim. Obszar gminy otacza miasto powiatowe Zambrów, które jest

siedzib  jej w adz.  Pod wzgl dem obszarowym jest najwi ksz  spo ród 5 gmin wchodz cych

w sk ad powiatu i zajmuje ok 41 % jego powierzchni.

Trasa do centrum Warszawy wynosi 118 km, jednak po czenie drog  krajow  numer 8.

która w znacznej cz ci stanowi drog  ekspresow , umo liwia szybkie przebycie tego dystansu.

Od strony po udniowo-zachodniej gmina Zambrów graniczy z gmin  Szumowo, od strony

pó nocno-wschodniej z gminami Rutki i Ko aki Ko cielne, od po udnia z gmin  Czy ew-Osada

w powiecie wysokomazowieckim i gmin  Andrzejewo w powiecie ostrowskim w województwie

mazowieckim, od po udniowego wschodu z gmin  Wysokie Mazowieckie w powiecie

wysokomazowieckim, od pó nocy z gmin om a w powiecie om skim i od zachodu z gmin

niadowo, równie  w powiecie om skim.
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Osobliwo ci  Gminy jest jej du y obszar oraz liczba miejscowo ci. So ectw w Gminie jest

70, a wsi 71. Gmina odznacza si  typowym charakterem rolniczym. W strukturze przestrzennej

terenu dominuj  u ytki rolne oraz lasy, natomiast tkank  osadnicz  stanowi  skupiska zabudowy

wiejskiej, jednorodzinnej i zagrodowej. Na szczególn  uwag  zas uguj  charakterystyczne

i zachowane uk ady urbanistyczne wsi. Poni ej podano wybrane ich przyk ady:

owalnice: Stare Zakrzewo, Krajewo wik y,

ulicówki: Poryte-Jab , Zagroby Zakrzewo, Wola Zambrowska, Bacze Mokre,

rz dówki: Cieciorki, Gardlin, Stare Krajewo, Nagórki Jab , Szeligi Le nica,

wielodro nice: Tab dz, S dziwuje, Zag oby townica, D ugobórz Pierwszy,

Krajewo towo,

widlice: W do ki Bucki, Zbrze nica.

 Dominuj  uk ady ulicowe, wielodro ne oraz rz dowe wsi. Wskazane jest kontynuowanie

charakterystycznych dla poszczególnych miejscowo ci uk adów zabudowy.

Pó nocno-zachodni  cz  gminy pokrywa kompleks le ny Czerwony Bór i przez to jest

ona s abo zaludniona, nie licz c kilku wsi na obrze ach tego kompleksu. Zdecydowana wi kszo

mieszka ców gminy zamieszkuje jej po udniow  cz .

Wg danych na rok 2014 u ytki rolne stanowi y 51,81 % ogólnej powierzchni gruntów.

Okoliczne u ytki (g ównie III i IV klasa bonitacji) charakteryzuj  si  dobr  przydatno ci  rolnicz

gruntów ornych. Najwi ksz  powierzchni  spo ród u ytków rolnych zajmuj  grunty orne, które

stanowi  74,19 % powierzchni wszystkich u ytków rolnych. Du o mniejszy udzia  maj  pastwiska

i  ki  trwa e  –  19,75  %.  Tereny  zabudowy  zagrodowej  obejmuj  4,33  %  wszystkich  gruntów

rolnych. Grunty le ne na obszarze gminy Zambrów stanowi  44,86 % ogólnej jej powierzchni.

Obszar zurbanizowany to 2,92 % powierzchni gminy.  Grunty pod wodami stanowi  0,14 %

powierzchni gminy, a pozosta e grunty to 0,27 %.
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Wykres 19. Struktura u ytkowania gruntów gminy Zambrów wg stanu na dzie  31.12.2014 r. ( ród o:
opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

Obowi zuj ce Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Zambrów przyj te zosta o uchwa  Nr 144/XXII/16 Rady Gminy Zambrów z dnia 28

listopada 2016 r., zmienione uchwa  Nr 218/XVII/21 Rady Gminy Zambrów z dnia 18 lutego

2021 r.

W gminie Zambrów obowi zuje 14 miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. cznie zajmuj  one powierzchni  ok. 303 ha, co stanowi ok. 1 % powierzchni

gminy, z czego 3 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalono

w latach 1997-2002 (sporz dzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym), natomiast 11 obowi zuj cych miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego uchwalono w latach 2006-2020 (sporz dzono na podstawie

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2020 roku

uchwalono zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla

cz ci obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jab  – uchwa a Nr 195/XV/20 Rady

Gminy Zambrów z dnia 27 pa dziernika 2020 r. W trakcie opracowania s  3 miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego.

Przez obszar gminy przebiegaj  istotne w skali krajowej szlaki komunikacyjne. Droga

ekspresowa nr S8 cz ca z Bia ymstokiem i Warszaw , a dalej z Budziskiem i Kudow  Zdrój. Inne

drogi  krajowe wiod ce przez  analizowany obszar  to  nr  63 om a – Zambrów -  Siedlce,  oraz  66
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Zambrów – Bielsk Podlaski. Drogi krajowe cza gmin  Zambrów z otaczaj cymi gminami jak

równie  z o rodkami ponadregionalnymi (Bia ystok, om a) i regionalnymi (Zambrów, Wysokie

Mazowieckie). Najbardziej obci one ruchem s  trasy przelotowe prowadz ce z kierunku wschód

- zachód (droga krajowa nr 8) oraz pó noc – po udnie (drogi krajowe nr 63 i 66) przez teren gminy

Zambrów. Na terenie gminy nie ma dróg wojewódzkich, natomiast powi zania wewn trzne

tworz  drogi powiatowe oraz gminne. Drogi powiatowe maj  d ugo  104,9km, natomiast

gminne 148 km.  W zakresie transportu kolejowego przez obszar gminy przebiegaj  linie

kolejowe o znaczeniu pomocniczym, obecnie nieczynne.

Przez teren gminy przebiega linia najwy szego napi cia 400kV o znaczeniu

ponadlokalnym relacji Ostro ka – om a. Przez teren gminy Zambrów przechodz  napowietrzne

linie energetyczne 110kV krajowego systemu sieci WN: linia Wysokie Mazowieckie – Zambrów –

om a oraz sie  napowietrzna i kablowa redniego i niskiego napi cia. System istniej cych

urz dze  energetycznych w zasadzie zaspokaja bie ce potrzeby.

Stopie  rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie Zambrów jest znacz co

zró nicowany. Wed ug danych GUS na koniec 2020 r. relacja d ugo ci sieci kanalizacyjnej do

wodoci gowej wynosi 11,57 %. D ugo  sieci kanalizacyjnej na koniec 2020 r. wynosi a 24,3 km.

Do sieci pod czone jest zaledwie 13,5% budynków mieszkalnych. Z sieci korzysta 16%

mieszka ców gminy.  W miejscowo ci Nagórki – Jab onie zlokalizowana jest oczyszczalnia typu

mechaniczno-biologicznego o przepustowo ci 6500 m3/d. Ponadto na terenie gminy znajduj  si

mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków:

w Czerwonym Borze (oczyszczalnia nale ca do Podlaskiej Instytucji Gospodarki

Bud etowej „BIELIK”), o przepustowo ci 200m3/d, obs uguj ca zak ad karny,

rodek dla uchod ców i osiedle mieszkalne,

w miejscowo ci Poryte-Jab  na terenie by ego PGR, o przepustowo ci 9,0m3/d

obs uguj ca trzy bloki wielorodzinne (obs ugiwana przez Wodoci gi Wiejskie sp.

z o.o),

w Osowcu oraz we wsi Zakrzewo Stare (przy Szko ach Podstawowych),

w D ugoborzu (przy Specjalistycznym O rodku Szkolno-Wychowawczym), o

przepustowo ci 50 m3/d.

Pozosta e obiekty u yteczno ci publicznej oraz mieszka cy, nieobj ci sieci  kanalizacyjn ,

korzystaj  z przydomowych oczyszczalni cieków lub bezodp ywowych zbiorników.
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Znacznie lepiej kszta tuje si  zaopatrzenie ludno ci w dost p do bie cej wody, gdy

wszystkie miejscowo ci w gminie s  w ca ci zwodoci gowane. D ugo  sieci wodoci gowej na

koniec 2020 r. wynosi a 210 km. Do sieci pod czone jest 85,2% budynków mieszkalnych. Z sieci

korzysta ok. 95,5% mieszka ców gminy. D ugo  sieci wodoci gowej w przeliczeniu na jednostk

powierzchni na terenie gminy osi gn a warto  70,1 km/100km2 . Na terenie gminy Zambrów

znajduj  si  dwie hydrofornie - uj cia wody do lokalnych wodoci gów. Zlokalizowane s  we wsi

Prze dziecko-Mroczki (woda dostarczana jest do miejscowo ci Prze dziecko Mroczki,

Drogoszewo, Grochy townica, Sasiny, Chmiele, Tarnowo Goski, Grochy Pogorzelec, D bki,

Osowiec) oraz Poryte-Jab  (zaopatruje mieszka ców wsi Poryte-Jab ). Pozosta e

miejscowo ci z terenu gminy zaopatrywane s  z hydroforni zlokalizowanych na terenach innych

gmin. Na terenie gminy Zambrów woda podziemna jest g ównym ród em zaopatrzenia ludno ci

w wod .

Gmina Zambrów jest s abo zaopatrzona w sie  gazow . Wed ug stanu na dzie

31.12.2020 r. d ugo  czynnej sieci rozdzielczej wynosi a zaledwie 1,85 km. Czynne przy cza to

29,  z  czego  28  stanowi  przy cza  do  budynków  mieszkalnych.  Z  sieci  korzysta  76  osób  co

stanowi tylko 0,87% ogó u mieszka ców.  Przez obszar gminy przebiega gazoci g tranzytowy

Rosja - Niemcy, oraz gazoci g wysokiego ci nienia relacji Bia ystok – Wyszków. Gmina posiada

opracowan  koncepcj  gazyfikacji w postaci linii redniego ci nienia. Zamierzeniem docelowym

koncepcji gazyfikacji gminy jest stworzenie sieci umo liwiaj cej dost p do gazu przewodowego

we wszystkich wsiach gminy.

Na terenie gminy istniej  zró nicowane ród a wytwarzania energii cieplnej, obs uguj ce

budynki u yteczno ci publicznej, zak ady przemys owe i gospodarstwa. Wi kszo róde  ciep a

pracuje na w giel kamienny, niewielka cz  na olej opa owy. W gminie dominuje zaopatrywanie

w ciep o ze róde  indywidualnych. W strefie podmiejskiej, gdzie wyst puje zwarta zabudowa,

zanieczyszczenie rodowiska, jakie powoduj  kot ownie opalane w glem, jest znaczne. W

budynkach mieszkalnych dominuj cym rozwi zaniem s  kot ownie budowane indywidualnie, na

paliwo sta e, olejowe i gazowe. Istniej ce ród a ciep a pokrywaj  zapotrzebowanie odbiorców.

Stan techniczny róde  ciep a jest zró nicowany. Jednak ich praca, w wi kszo ci na paliwie sta ym

(w giel, koks), przyczynia si  do zanieczyszczenia rodowiska.

Wed ug danych GUS na koniec 2020 r. w gminie Zambrów zarejestrowane by y 732

podmioty gospodarcze. W ród niech przewa aj  wi kszo  stanowi y mikroprzedsi biorstwa

zatrudniaj ce do 9 osób. (712) – s  to g ównie osoby fizyczne prowadz ce dzia alno

gospodarcz  (630). Ponadto na terenie gminy dzia alno  prowadzi 17 ma ych firm,

zatrudniaj cych od 10 do 49 pracowników, dwie firmy redniej wielko ci, w których pracuje od 50
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do 249 osób oraz jedna firma, która zatrudnia wi cej ni  250 pracowników. Spo ród firm

zarejestrowanych w gminie Zambrów w 2020 r., 717 podmiotów nale y do sektora prywatnego.

W 2020r. w rejestrze REGON na terenie gminy Zambrów zarejestrowano 54 nowe podmioty

gospodarcze.

Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielko ci zatrudnienia w gminie Zambrów w latach 2011-
2020 (opracowanie w asne na podstawie danych GUS)

Klasy
wielko ci 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-9 555 580 591 595 598 603 610 654 682 712
10-49 23 19 18 19 18 18 18 19 20 17

50-249 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250-999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000 i
wi cej 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod wzgl dem rodzaju dzia alno ci gospodarczej, na terenie gminy dominuj  sektory

budownictwa oraz handlu i napraw, w których zarejestrowanych jest odpowiednio 172 i 165

firm. Istotn  rol  w rozwoju gospodarczym gminy odgrywaj  tak e transport i gospodarka

magazynowa oraz przetwórstwo przemys owe. Ponadto 39 firm jest z sektora rolnictwa.

Wykres 20. Podzia  firm  z  sektora  prywatnego  na  terenie  gminy  Zambrów  wg.  sekcji  i  dzia ów  PKD
(opracowanie w asne na podstawie danych GUS)
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Bod cem dla wzmo onego ruchu inwestycyjnego mo e by  korzystne po enie gminy

w stosunku do du ych o rodków miejskich oraz bardzo dobra dost pno  komunikacyjna.

W gminie Zambrów nie obserwuje si  dzia  orientowanych na turystyk . Pewn  szans

dla gminy Zambrów dysponuj cej du ymi obszarami le nymi jest rozwój agroturystyki lub

turystyki ekologicznej.

Mo liwo ci finansowe gminy s  corocznie okre lane i przyjmowane uchwa  bud etow .

W uchwale okre la si  m.in. dochód gminy i jego ród a, jak równie  planowane wydatki. Wed ug

danych GUS, dochód bud etu gminy Zambrów w 2011r. by  równy 22 002 152,76 z , z czego

13 035 643,27 z  stanowi o dochód w asny. W roku 2020 r. suma dochodu bud etu gminy

wynosi a ju  51 239 107,75 z , z czego dochód w asny stanowi  26 562 096,60 z .  Zatem widoczny

jest znaczny wzrost dochodów gminy w ci gu ostatnich 10 lat.  Analiza róde  dochodu bud etu

gminy Zambrów wykaza a, m.in. znaczny wzrost  dochodów z podatku od nieruchomo ci

i podatku od osób fizycznych. W roku 2011 r. suma dochodów z tytu u podatku od nieruchomo ci

by a równa 5 423 869,78 z , za  w 2020 r. suma ta kszta towa a si  na poziomie 7 338 401,26 z .

Wzrost tej e warto ci o ponad  35% odzwierciedla przyrost terenów zainwestowanych na terenie

gminy, a tak e warunkuje dalsze mo liwo ci rozwoju daj c wi ksze mo liwo ci finansowania

inwestycji z zakresu zada  w asnych gminy, wspomagaj cych przysz e procesy inwestycyjne.

Znacz cy przyrost wynosz cy o ponad 56% odnotowano w udzia ach w podatkach stanowi cych

dochody bud etu pa stwa.

Tak jak w przypadku dochodów mo na zaobserwowa  równie   tendencj  wzrostow

w przypadku wydatków. Najwi ksze wydatki generuj  nast puj ce dzia y: o wiata i wychowanie,

wiadczenia rodzinne,  administracja publiczna oraz transport i czno , a tak e gospodarka

komunalna i ochrona rodowiska. Ponadto w dniu 22 grudnia 2020 r. Rada Gminy Zambrów

podj a Uchwa  Nr 199/XVI/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Zambrów na lata 2021-2024. We wspomnianej prognozie na rok 2021 zaplanowano dochody

w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych kwotach dotacji na realizacj  zada  zleconych

i dofinansowanie zada  w asnych oraz informacj  o przyznanej subwencji ogólnej i planowanych

udzia ach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatki od nieruchomo ci, rodków

transportu i rolny pozostawiono na poziomie stawek z 2020 r. natomiast podatek le ny przyj to

wg stawek maksymalnych wynikaj cych z Komunikatu Prezesa GUS. Reszta dochodów przyj ta

zosta a na poziomie przewidywanego wykonania roku bie cego. Dochody maj tkowe planuje

si  g ównie z pozyskanych dotacji na realizacj  zada  wspó finansowanych z udzia em rodków z

bud etu Wojewody Podlaskiego oraz z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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 Bior c powy sze pod uwag  mo na stwierdzi , e kondycja finansowa Gminy Zambrów

jest poprawna i pozwala na finansowanie us ug publicznych i inwestycji zwi zanych z realizacj

zada  w asnych gminy.

Tabela 16. Dochód bud etu gminy Zambrów w latach 2011-2020 ( ród o: opracowanie w asne na podstawie
danych GUS).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

dochód
bud etu
gminy
[z ]

22
00

2
15

2,
76

24
68

9
84

4,
68

30
50

2
94

0,
93

24
69

0
70

4,
98

23
93

2
49

7,
06

31
90

3
99

6,
76

35
75

9
58

9,
58

36
61

9
34

2,
76

47
36

2
00

2,
56

51
23

9
10

7,
75

Tabela 17. Dochody i wydatki ogó em bud etu gminy Zambrów w latach 2011-2020 w przeliczeniu na mieszka ca
(opracowanie w asne na podstawie danych GUS)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dochody
ogó em
bud etu
gminy na 1
mieszka ca
[z ]

2
45

7,
52

2
74

4,
23

3
39

6,
76

2
75

0,
44

2
65

2,
68

3
54

5,
68

3
97

5,
05

4
09

6,
12

5
33

1,
16

5
80

8,
76

wydatki
ogó em
bud etu
gminy na 1
mieszka ca
[z ]

2
54

5,
22

2
47

8,
28

3
23

8,
55

2
90

4,
42

2
74

2,
51

3
38

8,
89

4
19

1,
53

4
23

7,
99

4
93

3,
78

5
03

9,
96

Analizy rodowiskowe

Na kszta t oraz przysz e mo liwo ci rozwoju przestrzennego gminy w znacznym stopniu

wp ywaj  uwarunkowania rodowiskowe. Analiza uwarunkowa  przyrodniczych gminy

umo liwia wskazanie terenów, które nale y wykluczy  z obszaru predysponowanego do

sytuowania nowej zabudowy. Powinno si  ograniczy  rozpraszanie zabudowy oraz zapewni

ochron  gleb bardzo dobrych i dobrych. Gmina Zambrów charakteryzuje si  przewag  gleb

bardzo dobrych i dobrych. Dominuj  gleby bielicowe lub brunatne o sk adzie mechanicznym

piasków gliniastych mocnych na glinach lub glin ca kowitych. Miejscami w profilu glebowym

zaznacza si  frakcja py owa. Najwi ksze powierzchnie tych gleb wyst puj  w rodkowej i

wschodniej cz ci gminy.
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W strukturze bonitacyjnej gruntów ornych na terenie gminy Zambrów dominuj  gleby

klasy IVa i IVB, zajmuj ce ok. 55% powierzchni oraz IIIa i IIIb zajmuj ce ok 22% powierzchni

gminy. Gleby klas bonitacyjnych I i II nie wyst puj .

Wykres 21. Udzia  poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Zambrów r. ( ród o: opracowanie w asne na
podstawie danych EGiB).

Zwarte kompleksy le ne stanowi  naturaln  barier  dla rozwoju przestrzennego

jednostki. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione stanowi  ok. 44% powierzchni terenu

gminy. Tworz  do  du e kompleksy, zlokalizowane na ca ym obszarze administracyjnym, ze

szczególnym uwzgl dnieniem pó nocnej i zachodniej oraz wschodniej cz ci gminy (rejon

Czerwonego Boru oraz wsi: Grabówka, Krajewo Borowe, Laskowiec Stary, Wierzbowo-Wie  i

Zbrze nica). Lasy gminy Zambrów mo na podzieli  na kompleksy:

najwy szych warto ciach przyrodniczych - przewa aj  siedliska boru wie ego i

boru mieszanego wie ego , oprócz sosny du y udzia  ma równie  d b i brzoza.

Do powy szej grupy mo na tak e zaliczy  lokalne lasy i bory wilgotne, a tak e

lasy pe ni ce funkcj  wodochronn , ostoje zwierz t chronionych oraz lasy strefy

podmiejskiej;

wysokich warto ciach przyrodniczych - s  to przewa nie bory wie e, rzadziej

lasy mieszane z dominuj ca sosn ;

rednich warto ciach przyrodniczych - s  to lasy z m odymi drzewostanami,

porastaj ce g ównie siedliska boru wie ego, ale mo na do tej grupy zaliczy

równie  niektóre enklawy olsu czy boru wilgotnego.

W pobli u miasta Zambrów obj to ochron  rezerwatow  siedlisko lasu li ciastego,

charakterystycznego dla Wysoczyzny Wysokomazowieckiej (Rezerwat Grabówka), za

w pó nocnej cz ci gminy znajduje si  Rezerwat D bowe Góry, chroni cy zachowany w stanie

naturalnym zespó wietlistej d browy z d bem bezszypu kowym. Ochron  siedliskow  (jako
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Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) NATURA 2000, PLH200018) obj ty jest równie  kompleks

le ny przy zachodniej granicy gminy – tzw. Czerwony Bór. Ponadto na terenie gminy

zlokalizowane s  nast puj ce formy ochrony przyrody:

Otulina om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Otulina jest to wydzielona

strefa ochronna wokó  chronionego przyrodniczo terenu, zabezpieczaj ca go przed

zagro eniami zewn trznymi wynikaj cymi z dzia alno ci cz owieka (definicja wed ug

Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5

ust. 14 ustawy, form  ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym dzia alno  cz owieka

nie mo e negatywnie oddzia ywa  na przyrod  obszaru chronionego. Podstaw  prawn

dzia ania om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi jest Uchwa a XXIII/200/16

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie om skiego

Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2016 r., poz.

1501) zmieniona uchwa  Nr VI/43/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18

lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2019 r., poz. 1223). Dla Parku

sporz dzono plan ochrony – uchwa a Nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z

dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony om skiego Parku

Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 23, poz.

334)

Dwa pomniki przyrody:

o Nr 11  - 215-letni d b szypu kowy, o obwodzie 440 cm, zlokalizowany 1 km na

wschód od wsi Wola Zambrowska (Nr pomnika 11. , arkusz ewidencyjny

pomnika przyrody rejestru wojewódzkiego Nr 11). D b zosta  obj ty ochron

pomnikow  26 pa dziernika 1982 roku na podstawie Zarz dzenia Nr 54/82 Woj.

om . z 26.10.1982 (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w om y z 1982 r.,

Nr 3, poz. 34).

o Nr 82  - aleja lipowa (29 sztuk)–  znajduj ca si  w miejscowo ci Zbrze nica, przy

drodze krajowej nr 63 om a - Zambrów w km 22+700 do 23+200 (Nr pomnika

82. , arkusz ewidencyjny pomnika przyrody rejestru wojewódzkiego Nr 82-szt 3)

ytek ekologiczny „Nr 190” Bagno Pastwisko. U ytek ekologiczny zosta  ustanowiony 16

lipca 2001 roku za spraw  Rozporz dzenia Nr 19/01 Woj. Podl. z 16.07.2001 (Dz. Urz.

Woj. Podl. z 2001 r., Nr 24, poz. 391). Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym

stanie ro linno ci ródle nego torfowiska (ekosystemu bagiennego). Powierzchnia u ytku

ekologicznego wynosi 1,66 ha, zlokalizowany jest on w miejscowo ci Poryte-Jab

(numery dzia ek ewidencyjnych: 69, 69c). Nadzór nad u ytkiem sprawuje Nadle nictwo

om a (Le nictwo Wygoda).
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Wg fizyczno-geograficznego podzia u Polski (J. Kondracki) obszar b cy przedmiotem

opracowania po ony jest w wi kszo ci w obr bie mezoregionu Wysoczyzny

Wysokomazowieckiej, wchodz cej w sk ad wi kszej jednostki strukturalnej (makroregionu) Niziny

Pó nocnopodlaskiej, jedynie zachodni skraj gminy znajduje si  w granicach Mi dzyrzecza

om skiego. Teren gminy jest lekko falisty i wznosi si  115-133 m. n. p. m

Na terenie gminy Zambrów znajduj  si  nast puj ce rzeki: Jab onka i jej dop ywy - rzeki

b i Pr tnik, Ga , Ma y Brok z dop ywami oraz pozosta e bezimienne cieki. Rzeka Jab onka po

po czeniu z rzek  Ga  jest lewobrze nym dop ywem Narwi. D ugo  rzeki Jab onki wynosi 38,5

km. Wody rzeki Jab onki s  niezadowalaj cej lub z ej jako ci. Z a jako  wód omawianego cieku

ma negatywny wp yw na gospodark  ryback , gdy  g ównym ród em zasilania stawów s  wody

rzeki Jab onka i Ga . Na omawianym obszarze znajduj  si  stawy rybne Poryte i Jab , których

powierzchnia wynosi oko o 120,3 ha. Stawy te odgrywaj  bardzo wa  rol  w retencji wód

powierzchniowych na danym terenie.

Na terenie gminy Zambrów nie wyst puje zagro enie powodziowe. Równie  lokalne

wiosenne podtopienia, wynikaj ce z gwa townych roztopów, zdarzaj  si  bardzo rzadko, dotycz

terenów przyleg ych do rzek Jab onka oraz Ga  i wynikaj  przede wszystkim z niew ciwej

konserwacji urz dze  melioracyjnych.

Na terenie gminy nie wyst puj  osuwiska, wskazano jedynie obszary predysponowane

do wyst pienia ruchów masowych w pó nocno-zachodniej oraz po udniowozachodniej cz ci

gminy

Na terenie gminy Zambrów wyst puje 12 udokumentowanych z  kopalin:

„Czerwony Bór” – z e kruszywa naturalnego, o powierzchni 0,197 ha, po one w

pó nocno-zachodniej cz ci miejscowo ci Czerwony Bór. Z e sk ada si  z dwóch pól –

cz  zachodnia i cz  wschodnia. Z e stanowi  piaski ze wirami, udokumentowane

zasoby geologiczne z a wynosz  13 tys. ton. Eksploatacja z a zosta a zaniechana.

„Czerwony Bór I” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane jest w bezpo rednim

siedztwie z a Czerwony Bór. Jego powierzchnia wynosi 1,972 ha, udokumentowane

zasoby  geologiczne  z a  wynosz  102  tys.  ton.  Z e  stanowi  piaski  ze  wirem  o

mi szo ci 7,7-8,9 m. Z e jest eksploatowane, wyznaczono dla niego obszar i teren

górniczy „Czerwony Bór I/A”.

„Czerwony Bór II” – z e kruszywa naturalnego, o powierzchni 10,768 ha, po one w

pó nocno-wschodniej cz ci miejscowo ci Czerwony Bór. Z e stanowi  piaski o
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mi szo ci od 9,2 – 17,7 m. Z e nie jest eksploatowane, jego zasoby zosta y rozpoznane

szczegó owo w kat. C1. Dla z a wyznaczono obszar i teren górniczy „Czerwony Bór II”.

„Podgórze” – z e piasków kwarcowych do produkcji ceg y wapienno-piaskowej

zlokalizowane w pó nocnej cz ci miejscowo ci Czerwony Bór. Znaczna cz  z a

po ona jest w gminie om a, powiat om ski. Z e stanowi  piaski kwarcowe

niezawodnione o mi szo ci 6,2 – 24,0 m, o udokumentowanych zasobach 8 652 tys. ton.

Jest to z e o zasobach rozpoznanych wst pnie.

„S dziwuje I” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowo ci S dziwuje o

powierzchni 0,410 ha. Z e stanowi  piaski ze wirem o udokumentowanych zasobach

wynosz cych 62 tys. ton, jest to z e o zasobach rozpoznanych szczegó owo w kat. C1.

„S dziwuje II” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowo ci S dziwuje o

powierzchni 0,732 ha. Z e stanowi  piaski ze wirem o udokumentowanych zasobach

wynosz cych 81 tys. ton, jest to z e o zasobach rozpoznanych szczegó owo w kat. C1.

„S dziwuje III” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowo ci S dziwuje o

powierzchni 1,222 ha. Z e stanowi  piaski ze wirem o udokumentowanych zasobach

wynosz cych 173 tys. ton, jest to z e o zasobach rozpoznanych szczegó owo w kat. C1.

„Stare Duchny” – z e kruszywa naturalnego, którego tylko niewielki fragment znajduje

si  w granicach gminy Zambrów, z e w wi kszo ci po one jest w gminie niadowo

(powiat om ski). Z e stanowi  piaski o zasobach rozpoznanych szczegó owo w kat.

C1.

„Zbrze nica” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w pó nocnej cz ci

miejscowo ci Zbrze nica o powierzchni 1,892 ha. Z e stanowi piasek o mi szo ci od

8,5 m do 10,5 m i udokumentowanych zasobach wynosz cych 280 tys. ton. Eksploatacja

a zosta a zaniechana.

„Zbrze nica I” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w pó nocnej cz ci

miejscowo ci Zbrze nica o powierzchni 1,4 ha. Z e stanowi piasek o mi szo ci od 3,4

m do 9,7 m i udokumentowanych zasobach wynosz cych 176 tys. ton. Eksploatacja z a

zosta a zaniechana.

„Zbrze nica II” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w pó nocnej cz ci

miejscowo ci Zbrze nica o powierzchni 3,746 ha. Z e stanowi piasek o mi szo ci od

2,8 m do 15,3 m i udokumentowanych zasobach wynosz cych 594 tys. ton. Jest to z e

o zasobach rozpoznanych szczegó owo w kat. C1.

„Zbrze nica II/1” – z e kruszywa naturalnego zlokalizowane w pó nocnej cz ci

miejscowo ci Zbrze nica o powierzchni 1,705 ha. Z e stanowi piasek o mi szo ci od

14,2 m do 16,4 m i udokumentowanych zasobach wynosz cych 427 tys. ton. Jest to z e
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eksploatowane okresowo, dla którego wyznaczono obszar i teren górniczy „Zbrze nica

II/1”.

Zachodnia cz ci gminy, pokryta lasami, znajduje si  w graniach G ównego Zbiornika

Wód Podziemnych Subniecka Warszawska nr 215.

Poza wymienionymi aspektami, wynikaj cymi ze wzgl dów rodowiskowych, nie

wskazuje si  wi kszych ogranicze  wp ywaj cych na mo liwo  realizacji zabudowy. Bior c pod

uwag  aspekty rodowiskowe oraz ekonomiczne, zasadne wydaje si  by  uzupe nianie ju

istniej cej zabudowy o nowe tereny budowlane na obszarach wyposa onych w infrastruktur

techniczn  i drogow .  W przypadku, gdy tereny budowlane nie posiadaj  potrzebnej

infrastruktury, znacznie atwiej wyposa  te tereny, które znajduj  si  w granicach zwartych

kompleksów zabudowy ni  w obr bie zabudowy rozproszonej.

Analizy spo eczne

Niezb dn  infrastruktur  spo eczn  na terenie gminy Zambrów stanowi  us ugi ochrony

zdrowia, o wiaty i kultury. Na terenie gminy dzia a Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

w miejscowo ci Prze dziecko - Mroczki. O rodek zatrudnia 1 lekarza, z którego porad rocznie

korzysta oko o 1200 osób. Na terenie gminy nie funkcjonuje adna apteka. W 2020 roku

mieszka com gminy udzielono 6496 porady lekarskie, o 592 mniej ni  w poprzednim roku. Niski

wska nik liczby porad oraz brak punktów aptecznych jest wynikiem tego, e mieszka cy gminy

korzystaj  z opieki lekarskiej na terenie miasta Zambrów.

Na terenie gminy Zambrów znajduje si  jedna placówka biblioteczna, tj. Biblioteka

Publiczna Gminy Zambrów mieszcz ca si  w Osowcu. Ponadto na terenie gminy dzia aj  3

biblioteki publiczno- szkolne, w których szczególnie m odzie  wypo ycza ksi ki, a doro li mog

skorzysta  z aktualnej prasy.

Baz  sportow  gminy stanowi 6 boisk sportowych (przyszkolnych), 2 pe nowymiarowe

sale gimnastyczne oraz sale gimnastycznych szkolne adaptowane z sal lekcyjnych i pi karskie

boiska przyszkolne oraz jedno pe nowymiarowe boisko pi karskie w miejscowo ci Poryte-Jab .

Baza ta nie jest jednak wystarczaj co rozwini ta, poniewa  wiele wsi nie posiada boisk i sal

sportowych.

W gminie Zambrów w 2020 r. funkcjonowa o 6 szkó  podstawowych z oddzia ami

przedszkolnymi. Przy adnej szkole nie funkcjonowa y oddzia y specjalne/integracyjne.

Podmiotom niepublicznym nie przekazano prowadzenia placówek. W gminie nie funkcjonowa y:

szko y zawodowe, szko y rednie, szko y dla doros ych, szko y policealne i szko y niepubliczne.

W szko ach prowadzonych przez Gmin  uczniowie nie korzystali z nauczania indywidualnego.
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W 2020 r. Gmina Zambrów prowadzi a 1 przedszkole gminne, które tymczasowo funkcjonuje

w salach budynku parafialnego przy ko ciele pw. Ducha wi tego w Zambrowie. Jednocze nie

w 2020 r. rozpocz a si  budowa przedszkola i obka gminnego na dzia ce przy ul. Fabrycznej

w Zambrowie. Ponadto, w 2020 r. na terenie Gminy Zambrów funkcjonowa  1 niepubliczny punkt

przedszkolny. W gminie nie funkcjonowa y obki, oddzia y obkowe i kluby dzieci ce.

W danym roku w przedszkolach i oddzia ach przedszkolnych ucz szcza o cznie 151

dzieci, do szkó  podstawowych ucz szcza o  528 dzieci (stan na: 30.09.2019 r., ród o: GUS).

W ci gu ostatnich lat obserwuje si  post puj ce zmniejszanie si  ogólnej liczby uczniów. Wyj tek

stanowi wzrost liczby uczniów ucz szczaj cych do szkó  podstawowych, jednak e zwi zane jest

to z reform  edukacji i likwidacj  gimnazjów.

Za bezpiecze stwo na terenie gminy odpowiada Komenda Powiatowa Policji

w Zambrowie oraz Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Zambrowie, a tak e 11

jednostek Ochotniczej Stra y Po arnej funkcjonuj cych na terenie gminy Zambrów: OSP Chorzele,

OSP D ugobórz, OSP Krajewo Bia e, OSP ady-Borowe, OSP Poryte-Jab , OSP Mroczki, OSP

Laskowiec, OSP Stary Skar yn, OSP Tab dz, OSP Wi niewo, OSP Zbrze nica.

Jednym z czynników umo liwiaj cych w ciw  ocen  sytuacji spo ecznej w gminie jest

analiza stanu bezrobocia. Wed ug danych GUS w 2020 r. udzia  bezrobotnych zarejestrowanych

w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym wynosi 3,1% i jest nieznacznie ni szy od wska nika dla

powiatu zambrowskiego, który jest równy 4,4%. Tak niski poziom wska nika prawdopodobnie

jest wynikiem obecno ci zjawiska ukrytego bezrobocia w ród rodzin rolników oraz blisko ci rynku

pracy w wi kszych o rodkach, na których to znalaz a zatrudnienie znaczna cz  mieszka ców

gminy.

Analiza stopy bezrobocia w gminie Zambrów w latach 2011 - 2020 wykaza a,

e wska nik ten charakteryzuje si  tendencj  spadkow . Najwi cej  bezrobotnych w tym okresie

zarejestrowano w 2012 r. (482 osoby). Jednak e od 2012 r. ich liczba systematycznie spada,

osi gaj c w 2020 r. liczb  167.

2. Prognozy demograficzne

Prognozowanie demograficzne to jeden z elementów planowania potrzeb i mo liwo ci

rozwoju gminy w aspekcie realizacji zada  publicznych, dotycz cych zaspokajania potrzeb

lokalnej spo eczno ci. Ocena aktualnej sytuacji demograficznej, a tak e prognoza przysz ego

stanu i struktury ludno ci w granicach gminy wiejskiej Zambrów daje mo liwo  okre lenia
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potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie równie  potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej i

spo ecznej w gminie.

Na potrzeby projektu studium prognoza obejmuje zmiany liczby ludno ci w gminie na

okres do 30 lat. Analiz  sytuacji demograficznej wykonano w oparciu o wska niki dotycz ce

gminy wiejskiej Zambrów, zgodnie z danymi GUS wg stanu na koniec 2020 r.

Stan i dynamika zmian ludno ci gminy

Liczba ludno ci gminy wed ug faktycznego miejsca zamieszkania w ko cu 2020 r.

wynosi a 8 784 osób. Na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowano liczne wahania w ogólnej

liczbie mieszka ców gminy: liczba ludno ci wzros a w 3 badanych latach, za  zmniejszy a si  w

ci gu 6 analizowanych lat. Od roku 2015 odnotowywany jest sukcesywny spadek ogólnej liczby

mieszka ców. Na przestrzeni 10 lat od 2011 r. liczba ludno ci zmniejszy a si  o 176 osób.

Najwi kszy spadek liczby ludno ci zarejestrowano pomi dzy rokiem 2019 i 2020 (91 osób). Na

przestrzeni 10 badanych lat znaczny wzrost liczby mieszka ców zanotowano w 2012 roku –

przyby o 28 osób. Od tego czasu liczba ludno ci gminy do roku 2020 zmniejszy a si   o 204 osoby.

Wykres 22. Liczba ludno ci w gminie Zambrów wed ug faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2011-
2020 ( ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

Szczegó owa analiza sytuacji demograficznej umo liwia okre lenie rocznego tempa

zmian liczby ludno ci w gminie – przeanalizowano dane z ostatnich 20 lat. Zgodnie z danymi GUS

na koniec 2020 r., gmin  Zambrów  cechuje ujemny przyrost bezwzgl dny. Od 2001 r. do 2021 r.

wska nik ten by  na poziomie dodatnim w 12 latach, z czego najwi kszy w 2010 r. (82), a

najni szy w 2020 r. (-91). rednie roczne tempo zmiany liczby ludno ci (wzrostu) w stosunku do
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roku 2001 wynosi ok. 0,06%, za  w stosunku do roku 2011 zanotowano spadek rednio

wynosz cy 0,15%.

Tabela 18. Zmiany  liczby  ludno ci  w  gminie  Zambrów  w  latach  2001-2021  wed ug  faktycznego  miejsca
zamieszkania ( ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

rok ludno przyrost
bezwgl dny

tempo zmian
[%]

tempo zmian w
stosunku do roku
bazowego (2011)

[%]

roczne
tempo
zmian

[%]

2001 8 683 x x x x
2002 8 654 -29 -0,34 96,58 99,67
2003 8 674 20 0,23 96,81 100,23
2004 8 730 56 0,64 97,43 100,65
2005 8 699 -31 -0,36 97,09 99,64
2006 8 773 74 0,84 97,91 100,85
2007 8 782 9 0,10 98,01 100,10
2008 8 807 25 0,28 98,29 100,28
2009 8 838 31 0,35 98,64 100,35
2010 8 920 82 0,92 99,55 100,93
2011 8 960 40 0,45 100,00 100,45
2012 8 988 28 0,31 100,31 100,31
2013 8 982 -6 -0,07 100,25 99,93
2014 9 006 24 0,27 100,51 100,27
2015 9 010 4 0,04 100,56 100,04
2016 8 967 -43 -0,48 100,08 99,52
2017 8 969 2 0,02 100,10 100,02
2018 8 909 -60 -0,67 99,43 99,33
2019 8 875 -34 -0,38 99,05 99,62
2020 8 784 -91 -1,04 98,04 98,97

Ruch naturalny ludno ci

Ruch naturalny ludno ci obejmuje szereg zjawisk, które powoduj  zmiany w stanie

liczebnym oraz strukturze ludno ci. Liczba urodze  i zgonów ma bezpo redni wp yw na zmiany

liczby ludno ci. Przyrost naturalny, stanowi cy stosunek tych dwóch wska ników, daje ogólny

pogl d na sytuacj  demograficzn  w gminie.

W latach 2011-2020 wska nik urodze  charakteryzowa  si  licznymi wahaniami. W 2020

r. liczba urodze  wynosi a 68 w porównaniu z rokiem 2011 zmala a o 29.  Najwi ksz  liczb

urodze  równ  103 odnotowano w roku 2016, za  najni sz  w 2020 roku (68). W analizowanym

okresie urodzi o si  912 dzieci.
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Wska nik liczby zgonów w badanym okresie, równie  cechowa  si  licznymi wahaniami.

W badanym okresie najwi ksz  liczb  zgonów zarejestrowano w 2020 r. – 121, najmniejsz  z

kolei w roku 2017, gdzie wynosi a ona 73. W 2020 r. w porównaniu z rokiem 2011 liczba zgonów

wzros a o 33.

Warto  przyrostu naturalnego ludno ci, stanowi cego ró nic  pomi dzy liczb  urodze

i zgonów w gminie Zambrów równie  zmienia a si  w czasie. Najni szy przyrost naturalny

odnotowano  w  2020  roku,  kiedy  wyniós  -53,  co  by o  wynikiem  szczególnie  wysokiej  liczby

zgonów przy stosunkowo niskiej liczbie urodze . Najwy szy przyrost na naturalny przypad  na rok

2016 (21). W latach 2011-2020 przyrost naturalny spad  o 47.

Tabela 19. Ruch naturalny ludno ci w gminie Zambrów w latach 2011-2020 ( ród o: opracowanie w asne na
podstawie danych GUS).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

urodzenia
ywe 97 101 86 86 92 103 88 92 99 68

zgony
ogó em 88 99 86 111 97 82 73 91 111 121

przyrost
naturalny 9 2 0 -25 -5 21 15 1 -12 -53

Migracje

Do czynników, które w znacz cy sposób kszta tuj  struktur  demograficzn  ludno ci

w gminie Zambrów, nale y zaliczy  ruchy migracyjne. Maj c na uwadze przep ywy ludno ci

w ci gu badanego okresu (lata 2011-2020) nale y stwierdzi , czynnik migracji ma wp yw na stan

populacji w gminie na poziomie podobnym do przyrostu naturalnego.

W latach 2011-2020 warto  salda migracji podlega a nieustannym wahaniom.

W analizowanym okresie do gminy nap yn o 985 osób, przy jednoczesnym odp ywie ludno ci na

poziomie 995 osób. Najwi ksz  liczb  zameldowa  zanotowano w roku 2014 (135). Natomiast

rokiem, który charakteryzowa a najwi ksza liczba wymeldowa  by  2018 r. (137). Najni sze saldo

migracji wynosz ce -35 wyst pi o w 2019 roku, za  najkorzystniejsze równe 35  zanotowano w

2012 r. Wi ksz  mobilno , zarówno w ruchu odp ywowym, jak i nap ywowym wykazywa y

kobiety.

Tabela 20. Migracje wewn trzne w gminie Zambrów w latach 2011-2020 ( ród o: opracowanie w asne na
podstawie danych GUS).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
zameldowania

ogó em 127 114 121 135 x 83 99 117 93 96
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wymeldowania
ogó em 96 79 123 124 x 104 87 137 128 117

saldo migracji
ogó em 31 35 -2 11 x -21 12 -20 -35 -21

x – brak danych

Analiza migracji na pobyt sta y w zale no ci od kierunku ruchu ludno ci wykaza a, e do

gminy nap ywa zdecydowana wi kszo  osób z miast. Stanowi  oni ok. 77% wszystkich

zameldowa . Najwi kszy nap yw ludno ci z miast nast pi  w 2011 r. i wyniós  108 osób, za

najmniejszy w 2019 r. (68). Ruch odp ywowy cechuje taka sama tendencja – przewa a liczba

wymeldowa  do miast. Liczba mieszka ców wymeldowuj cych si  do miast stanowi ok 76%

wszystkich wymeldowa .   Najwi ksz  liczb  osób wymeldowuj cych si  do miast zanotowano

w  2018  r.  (110),  natomiast  najmniejsz  w  roku  2012  (60).  Z  zebranych  danych  wynika,  e

w przeci gu ostatnich 10 lat zarejestrowany ruch nap ywowy z zagranicy by  znikomy – na

obszarze gminy Zambrów zamieszka o tylko 17 osób z innych krajów, natomiast w przypadku

wymeldowa  do innych krajów odnotowano zaledwie 9 takich przypadków.

Tabela 21. Migracje  na  pobyt  sta y  w  gminie  Zambrów  w  ruchu  wewn trznym  i  zagranicznym  wg  kierunku  w
latach 2011-2020 ( ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
zameldowania

z miast 108 91 91 106 105 59 77 76 68 76

zameldowania
ze wsi 18 22 27 27 25 19 22 41 24 16

zameldowania
z zagranicy 1 1 3 2 X 5 0 0 1 4

wymeldowania
do miast 71 60 85 100 74 80 70 110 96 95

wymeldowania
na wie 25 17 37 18 33 24 17 27 32 22

wymeldowania
za granic 0 2 1 6 X 0 0 0 0 0

X – brak danych

Do badania tendencji zmian demograficznych wykorzystuje si  typologi  przyrostu

rzeczywistego wed ug Webba. Jest to metoda, w której badany jest wzajemny zwi zek pomi dzy

dwoma nast puj cymi komponentami przyrostu: przyrostem naturalnym a saldem migracji.

Bazuj c na ocenie relacji obu zmiennych, okre la si  typ przyrostu rzeczywistego ludno ci poprzez

klasyfikacj  jednostki osadniczej do jednego z poni szych o miu typów rozwoju ludno ci:

Typ A – kiedy dodatni przyrost naturalny przewy sza ujemne saldo migracji,

Typ B – kiedy dodatni przyrost naturalny jest wy szy od dodatniego salda migracji,

Typ C – kiedy dodatni przyrost naturalny jest ni szy od dodatniego salda migracji,

Typ D – kiedy dodatnie saldo migracji z nadwy  rekompensuje ujemny przyrost

naturalny,
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Typ E – kiedy ujemny przyrost naturalny nie jest rekompensowany przez dodatnie saldo

migracji,

Typ  F  –  kiedy  ujemny  przyrost  naturalny  z  ujemnym,  ale  nie  mniejszym  (w  warto ci

bezwzgl dnej) saldem migracji,

Typ G – ujemny przyrost naturalny z ujemnym, ale nie wi kszym (w warto ci

bezwzgl dnej) saldem migracji,

Typ H – ujemne saldo migracji nie jest rekompensowane przez dodatni przyrost

naturalny.

Zgodnie z typologi  przyrostu rzeczywistego wed ug Webba, na podstawie danych dla

2020 r., gmin  Zambrów mo na zaliczy  do jednostki typu G. Jest to jednostka cechuj ca si

ujemnym przyrostem naturalnym przy jednoczesnym ujemnym, ale nie wi kszym saldzie

migracji.

Struktura p ci i wieku

Istotn  charakterystyk  spo ecze stwa z punktu widzenia rozwoju spo eczno-

gospodarczego jest podzia  ludno ci na ekonomiczne grupy wieku. Im wi ksza liczba osób

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, tym wi ksze mo liwo ci wzrostu demograficznego

posiada dane spo ecze stwo. Mieszka cy gminy Zambrów w wieku produkcyjnym stanowi  5

375 osób, podczas gdy ludno  w wieku przedprodukcyjnym to 1 683, za  w wieku

poprodukcyjnym  1  726  osoby.  Mo na  zatem  zauwa  znaczn  przewag  osób  w  wieku

produkcyjnym, stanowi cych 61% ogólnej liczby ludno ci.

W podziale na p , ogólna liczba kobiet w gminie jest mniejsza od liczby m czyzn –

wska nik  feminizacji  w  2020  r.  by  równy  96.  Tak  warto  wska nika  spowodowa a  w

szczególno ci struktura ludno ci w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, gdzie liczba

czyzn  jest  wi ksza  od  liczby  kobiet  odpowiednio  o  615  i  47  osób.  Jedynie  w  grupie

poprodukcyjnej liczba kobiet przewy sza liczb  m czyzn.

Tabela 22. Ludno  wg ekonomicznych grup wieku w gminie Zambrów wg stanu na dzie  31.12.2020 r. ( ród o:
opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

ludno  w wieku
przedprodukcyjnym (17 lat i

mniej)

ludno  w wieku
produkcyjnym

ludno  w wieku
poprodukcyjnym

ogó em 1 683 5 375 1 726
czy ni 865 2 995 617

kobiety 818 2 380 1 109

Z podzia em ludno ci wed ug ekonomicznych grup wieku zwi zany jest wska nik

obci enia demograficznego. Informuje on, jaki jest stosunek ludno ci w wieku nieprodukcyjnym
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do 100 osób w wieku produkcyjnym. Od 2011 r. do 2015 r. warto  tego wska nika stale mala a.

W 2011 r. wynosi a 65,4 natomiast w 2015 r. 63.  W nast pnych latach  wska nik ten waha  si  .

W 2020 r. warto  wska nika wynios a 63,4.

Ponadto nieprzerwanie wzrasta stosunek liczby ludno ci w wieku poprodukcyjnym do

liczby ludno ci w wieku przedprodukcyjnym. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem ogólnych

trendów panuj cych w Polsce, które wskazuj  na post puj ce starzenie si  spo ecze stwa. W

gminie  Zambrów   od  2011  r.  do  2020  r.  wska nik  ten  stale  rós  i  od  warto ci  79,8  w  2011  r.,

osi gn  warto  102,6 w 2020 r.

Tabela 23. Wska nik obci enia demograficznego w gminie Zambrów w latach 2011-2021 ( ród o: opracowanie
asne na podstawie danych GUS).
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Rozk ad ludno ci wg p ci w poszczególnych przedzia ach wiekowych w gminie Zambrów

obrazuje jak kszta tuje si  sytuacja ludno ciowa gminy i jakie procesy temu towarzysz .

Mo na stwierdzi , e liczba m czyzn przewy sza liczb  kobiet w grupach wiekowych do

59  roku  ycia.  Przewag  liczby  kobiet  nad  m czyznami  zanotowano  w  grupie  wiekowej  60-64

oraz  w  ka dej  grupie  wiekowej  po  70  roku  ycia.   Liczba  kobiet  w  wieku  powy ej  85  lat  jest

prawie 3 razy wi ksza ni  m czyzn.
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Wykres 23. Ludno  wg p ci w gminie Zambrów wg stanu na dzie  31.12.2020 r. ( ród o: opracowanie
asne na podstawie danych GUS).

Prognoza demograficzna

Prognoz  demograficzn  liczby mieszka ców gminy Zambrów do roku 2050

przeprowadzono na podstawie analizy przyrostu liczby ludno ci wed ug faktycznego miejsca

zamieszkania w gminie w latach 2011-2020. W tym okresie odnotowano malej cy trend zmiany

liczby ludno ci gminy. Sporz dzona prognoza zak ada kontynuacj  istniej cych procesów

demograficznych. W badanym okresie redni roczny spadek liczby ludno ci kszta towa  si  na

poziomie 0,22%. Wg stanu na koniec  2020 r. w stosunku do 2011 r. ogólna liczba mieszka ców

gminy  Zambrów  zmniejszy a  si  o  1,96%.  Z  przeprowadzonych  oblicze  wynika,  e  do  2050  r.

liczba mieszka ców gminy zmniejszy si  o 560 osób (6,37% i wyniesie 8224 osób). Przewiduje si

wi c stopniowy spadek liczby ludno ci, zwi zany przede wszystkim z ujemnymi warto ciami

wska nika przyrostu naturalnego oraz salda migracji.

 W prognozie wzi to pod uwag  tak e uwarunkowania mieszkaniowe, lokalizacyjne oraz

infrastrukturalne. Czynniki te w istotnym stopniu wp ywaj  na kszta towanie trendów

demograficznych na terenie miasta. Wskazuj  mo liwo ci jej rozwoju spo eczno-gospodarczego,

z uwzgl dnieniem konieczno ci zapewnienia odpowiednich warunków do ycia zarówno

obecnych, jak i przysz ych mieszka ców gminy. Wyliczenia opisane powy ej zosta y

przedstawione w poni szej tabeli oraz na poni szym wykresie.
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Tabela 24. Prognoza liczby ludno ci w gminie Zambrów do roku 2050 ( ród o: opracowanie w asne na podstawie
danych GUS).

Rok Liczba ludno ci gminy wiejskiej
Zambrów

Da
ne

st
at

ys
ty

cz
ne

2011 8 960

2012 8 988

2013 8 982

2014 9 006

2015 9 010

2016 8 967

2017 8 969

2018 8 909

2019 8 875

2020 8 784

Pr
og

no
za

2021 8765

2022 8746

2023 8726

2024 8707

2025 8688

2026 8669

2027 8650

2028 8631

2029 8612

2030 8593

2031 8574

2032 8556

2033 8537

2034 8518

2035 8499

2036 8481

2037 8462

2038 8444

2039 8425

2040 8407

2041 8388

2042 8370

2043 8352

2044 8333

2045 8315

2046 8297

2047 8278

2048 8260
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2049 8242

2050 8224

Wykres 24. Prognozowana liczba ludno ci w gminie Zambrów do roku 2050 ( ród o: opracowanie w asne na
podstawie danych GUS).

O atrakcyjno ci gminy jako miejsca zamieszkania wiadczy stale rozwijaj cy si  rynek

mieszkaniowy, na który wp ywa zarówno ilo ciowy wzrost liczby mieszka , jak i podwy szenie ich

standardu  i  jako ci.  Od  roku  2011  do  2020  odnotowano   przyrost  liczby  mieszka  o  11  %-na

koniec 2020 r. ich liczba wynosi a 2764, czyli  o 279 wi cej ni  w roku 2011. Na polepszaj ce si

warunki mieszkaniowe w gminie wskazuje równie  rosn ca przeci tna powierzchnia u ytkowa

mieszkania,  która  w  2020  r.  kszta towa a  si  na  poziomie  115,6  m2 (przy redniej dla powiatu

83,9 m2), a tak e przeci tna powierzchnia u ytkowa mieszkania przypadaj ca na jedn  osob ,

która wynios a 36,4 m2 (przy redniej dla powiatu 28,6 m2). W odpowiedzi na aktualne trendy na

rynku nieruchomo ci, jak i rosn cy popyt, wskazuje si  na potrzeb  wyznaczania nowych terenów

przeznaczonych pod zabudow .

Wa nym czynnikiem, który mo e wp yn  na procesy demograficzne w gminie jest

równie  dost pno  komunikacyjna. Przez obszar gminy przebiegaj  istotne w skali krajowej

szlaki komunikacyjne - droga ekspresowa nr S8 cz ca z Bia ymstokiem i Warszaw . Inne drogi

krajowe wiod ce przez analizowany obszar to nr 63 om a – Zambrów - Siedlce, oraz 66

Zambrów – Bielsk Podlaski. Drogi krajowe cza gmin  Zambrów z otaczaj cymi gminami jak

równie  z o rodkami ponadregionalnymi (Bia ystok, om a) i regionalnymi (Zambrów, Wysokie

Mazowieckie).  Podstawowy uk ad komunikacyjny gminy tworz  drogi powiatowe i gminne,
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z których najwi ksze znaczenie maj  drogi wylotowe z miasta, wzd  których obserwuje si

wzmo ony ruch inwestycyjny. Przewiduje si  dalsze dog szczanie terenów zabudowanych w ich

rejonie. Dogodne po enie gminy wzgl dem miasta powiatowego oraz du ych o rodków

miejskich województwa - Bia ystok i om a, a tak e poprawa dost pno ci komunikacyjnej mo e

przyczyni  si  do wzrostu zainteresowania inwestycyjnego na terenie gminy oraz zach ci

mieszka ców do pozostania w gminie.

Niew tpliwie zasobem gminy s  walory turystyczne oraz zwarte kompleksy le ne

i zadrzewione, stanowi ce prawie 45% jej powierzchni.  Na terenie gminy wyst puj  formy

ochrony  przyrody:  Rezerwaty  przyrody  Grabówka  i  D bowe  Góry,  U ytek  ekologiczny  „Nr  190”

Bagno Pastwisko, 2 pomniki przyrody. Na obszarze gminy wyst puje tak e Otulina om skiego

Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Przez obszar gminy przebiegaj  nast puj ce rzeki: Jab onka

i jej dop ywy - rzeki D b i Pr tnik, Ga , Ma y Brok z dop ywami oraz pozosta e bezimienne cieki.

Rzeka Jab onka po po czeniu z rzek  Ga  jest lewobrze nym dop ywem Narwi. Na terenie gminy

znajduj  si  stawy rybne Poryte i Jab .

Uwzgl dniaj c wyniki analiz dotycz cych struktury demograficznej w gminie, tendencje

zmian liczby ludno ci, ujemny przyrost naturalny oraz maj c na uwadze uwarunkowania rozwoju

spo eczno-gospodarczego gminy Zambrów mo na stwierdzi , e liczba mieszka ców w

perspektywie do roku 2050 b dzie stopniowo spada . G ównym powodem takiego stanu b dzie

odp yw ludno ci do miast oraz obowi zuj ce trendy w ca ym kraju, skutkuj ce zmniejszaj  si

liczb  urodze . W roku 2020 liczba ludno ci wynosi a 8784, natomiast prognoza zak ada, e do

roku 2050 liczba ta spadnie do 8224 mieszka ców.

3. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudow

Metodyka

Metodyka sporz dzanego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow  zosta a

opracowana na podstawie art. 10 ust. 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  741  ze  zm.).  Ustawa  nie  okre la  jednoznacznie  metod

sporz dzania bilansu ani niezb dnych materia ów wyj ciowych, ograniczaj c si  jedynie do

sprecyzowania procedury sporz dzania opracowania i sposobu interpretowania wyników

analizy. Ze wzgl du na zró nicowany zasób materia ów, jakimi dysponuj  poszczególne gminy,

sposób opracowywania bilansu powinien by  dostosowany do dost pnych materia ów.

Za eniem jest taki dobór materia ów, aby uzyska  jak najbardziej rzetelny obraz potrzeb i
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mo liwo ci rozwoju gminy. Sposób obliczania danych wska ników przedstawiono

w poszczególnych rozdzia ach opracowania.

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow , w podziale na

funkcje zabudowy

Stan istniej cy

W strukturze u ytkowania gruntów w gminie Zambrów dominuj  u ytki rolne,

stanowi ce ok. 51,8 % jej powierzchni. Istotny udzia  w obecnym zagospodarowaniu terenu maj

lasy i zadrzewienia, zajmuj ce 44,9% powierzchni gminy. Obszar zabudowany i zurbanizowany

zajmuje nieco ponad 2,9% terytorium gminy. Tkank  osadnicz  w gminie stanowi  skupiska

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Dominuj  urbanistyczne uk ady ulicowe, wielodro ne

oraz rz dowe wsi. Wskazane jest kontynuowanie charakterystycznych dla poszczególnych

miejscowo ci uk adów zabudowy. Pó nocno-zachodni  cz  gminy pokrywa kompleks le ny

Czerwony Bór i przez to jest ona s abo zaludniona, nie licz c kilku wsi na obrze ach tego

kompleksu. Zdecydowana wi kszo  mieszka ców gminy zamieszkuje jej po udniow  cz . Na

pozosta ych terenach dominuj  rozleg e tereny le no- kowe, obszary rolne oraz rozproszona

zabudowa zagrodowa. Na tereny zabudowane sk adaj  si  równie  nieliczne tereny zabudowy

us ugowej i przemys owej.

Zgodnie z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonuj c bilansu

terenów przeznaczonych pod zabudow  formu uje si  maksymalne w skali gminy

zapotrzebowanie na now  zabudow  oraz szacuje si  ch onno  obszarów o w pe ni

wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej

czyli „wyodr bnionym przestrzennie obszarze zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami

infrastruktury technicznej zamieszkanym przez ludzi”7. Zarówno zapotrzebowanie, jak

i ch onno  wyra a si  w powierzchni u ytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy.

W bilansie terenów pod zabudow  uwzgl dniono gmin  wiejsk  Zambrów w jej granicach

administracyjnych.

Ustawa wskazuje konieczno  obliczenia powierzchni u ytkowej zabudowy, jednak

termin ten nie zosta  ustawowo sprecyzowany. Na potrzeby opracowania za ono, i

powierzchnia u ytkowa zabudowy stanowi sum  powierzchni u ytkowych budynków, jakie

znajduj  si  w granicach wydzielonego obszaru obj tego analiz .

7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz dowych nazwach miejscowo ci i obiektów fizjograficznych
(Dz.U.2003.166.1612)
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W analizie zapotrzebowania na now  zabudow  wykorzystano dane udost pnione przez

ówny Urz d Statystyczny, przedstawiaj ce czn  powierzchni  u ytkow  budynków

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy z okresu 2011-2020 oraz czn  powierzchni

ytkow  budynków niemieszkalnych, nowych oraz rozbudowywanych, oddanych do

ytkowania w latach 2011-2020 w podziale na funkcje budynku.

Wed ug danych GUS powierzchnia u ytkowa budynków mieszkalnych w gminie wiejskiej

Zambrów w 2020 r. wynios a 319 437 m2. Dane odno nie nowo oddanej powierzchni u ytkowej

budynków niemieszkalnych zosta y zestawione w tabeli poni ej.

Tabela 25. Powierzchnia nowych i rozbudowywanych budynków niemieszkalnych oddanych do u ytkowania w
latach 20011-2020 ( ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

Funkcja Jedn. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suma
re

dni
a

budynki biurowe [m²] 198 0 0 0 0 0 0 0 637 0 835 84
budynki handlowo-us ugowe [m²] 187 500 0 470 721 200 0 200 413 280 2 971 297
budynki gara y [m²] 558 0 136 0 0 0 0 0 0 0 694 69

budynki przemys owe [m²] 0 1 071 2 125 0 63 0 0 2 367 5 463 1 385
12

474
1

247
zbiorniki, silosy i budynki
magazynowe [m²] 158

16
334 2 930 0 147 572 792 395 356 0

21
684

2
168

ogólnodost pne obiekty kulturalne [m²] 0 0 0 0 0 238 0 0 0 374 612 61
budynki szkó  i instytucji
badawczych [m²] 0 0 0 231 0 0 0 0 276 814 1 321 132

budynki gospodarstw rolnych [m²] 4 272 8 001 5 019 7 539 4 707 7 940 5 032 5 953 3 576 8 697
60

736
6

074
budynki kultury fizycznej 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 436 44
pozosta e budynki niemieszkalne,
gdzie indziej niewymienione [m²] 44 0 249 0 0 0 434 158 0 67 952 95

Zgodnie z zestawieniem w ostatnich latach w ród budynków niemieszkalnych do

ytkowania oddawane s  przede wszystkim nowe i rozbudowane budynki gospodarstw rolnych,

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki przemys owe, budynki handlowo-us ugowe oraz

budynki szkó  i instytucji badawczych. W ostatnich latach na terenie gminy nie powsta aden

budynek mieszkalny jednorodzinny nieprzystosowany do sta ego zamieszkania, zbiorowego

zamieszkania, hotelu, zakwaterowania turystycznego pozosta e, czno ci, dworców i terminali,

szpitali i zak adów opieki medycznej, przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynno ci

religijnych oraz muzeum i biblioteki. Oznacza  to mo e z jednej strony brak zapotrzebowania na

powierzchnie u ytkowe danych funkcji, z drugiej za  mo e skutkowa  niedostateczn  liczb

istniej cych obiektów.

Zgodnie z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonuj c bilansu

terenów przeznaczonych pod zabudow  formu uje si  maksymalne w skali gminy
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zapotrzebowanie na now  zabudow  oraz szacuje si  ch onno  obszarów o w pe ni

wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej

czyli „wyodr bnionym przestrzennie obszarze zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami

infrastruktury technicznej zamieszkanym przez ludzi” . Zarówno zapotrzebowanie, jak i ch onno

wyra a si  w powierzchni u ytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  mieszkaniow

W roku 2020 liczba mieszka ców gminy wiejskiej Zambrów wynosi a 8 784 osób. rednia

powierzchnia u ytkowa mieszkania na 1 osob  w tym samym roku wynosi a 36,4 m2, co jest

warto ci  wy sz  od redniej krajowej (29,2 m2), wojewódzkiej (30,7 m2) i powiatowej (28,6 m2).

Warunki mieszkaniowe w gminie s  zbli one do wska ników dla województwa podlaskiego,

lepsze od u rednionej warto ci dla powiatu zambrowskiego oraz od warto ci dla ca ego kraju.

rednia powierzchnia u ytkowa mieszkania w gminie wg danych GUS wynosi a 115,6 m2, co jest

warto ci  znacznie wy sz  od redniej powiatowej (83,9 m2), wojewódzkiej (77,3 m2) oraz

redniej krajowej (74,5 m2). Zabudow  mieszkaniow  w gminie stanowi  w wi kszo ci

wolnostoj ce budynki jednorodzinne oraz budynki w zabudowie zagrodowej.

Statystyczna powierzchnia u ytkowa przypadaj ca na jednego mieszka ca ulega ci ym

zmianom, z zachowaniem wyra nej tendencji wzrostowej. Zwi zane jest to z bogaceniem si

spo ecze stwa oraz zmian  trybu ycia, odchodzi si  od wielopokoleniowych gospodarstw

domowych. Tendencje te znajduj  swoje potwierdzenie w analizie danych statystycznych za lata

2011-2020, które wskazuj  na wzrost redniej powierzchni u ytkowej na 1 osob . W badanych

latach redni wzrost wynosi  ok. 2,14% w stosunku do roku poprzedniego. W zwi zku

z  powy szym  przyj to  za enie,  e  obecny  trend  nie  ulegnie  zmianie  i  do  2050  roku  rednia

powierzchnia u ytkowa mieszkania na 1 osob  wzro nie.
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Wykres 25. Prognozowana przeci tna powierzchnia u ytkowa mieszkania w m2 na  1  osob  w  gminie
wiejskiej Zambrów i w powiecie zambrowskim.

Tabela 26. Historyczne i prognozowane warto ci redniej powierzchni u ytkowej mieszkania na 1 osob  w gminie
wiejskiej Zambrów i powiecie zambrowskim ( ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS).

rok Gmina wiejska
Zambrów [m²]

powiat zambrowski
[m²]

dane

2011 30,1 24,7

2012 30,6 25,1

2013 31,3 25,6

2014 32 26,1

2015 32,3 26,5

2016 33,1 26,8

2017 33,7 27,1

2018 34,5 27,6

2019 35,3 28,0

2020 36,4 28,6

prognoza

2021 37,2 29,1

2022 38,0 29,5

2023 38,8 30,0

2024 39,6 30,5

2025 40,5 31,0

2026 41,3 31,5

2027 42,2 32,1

2028 43,1 32,6

2029 44,0 33,1

2030 45,0 33,7

2031 45,9 34,2

2032 46,9 34,8
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2033 47,9 35,3

2034 48,9 35,9

2035 50,0 36,5

2036 51,0 37,1

2037 52,1 37,7

2038 53,2 38,3

2039 54,4 39,0

2040 55,5 39,6

2041 56,7 40,3

2042 57,9 40,9

2043 59,2 41,6

2044 60,4 42,3

2045 61,7 43,0

2046 63,0 43,7

2047 64,4 44,4

2048 65,8 45,1

2049 67,2 45,9

2050 68,6 46,6

Oszacowano, e przy zachowaniu obecnych trendów w 2050 roku w gminie wiejskiej

Zambrów rednia powierzchnia u ytkowa przypadaj ca na 1 osob  wyniesie 68,6 m2, co b dzie

warto ci  wy sz  ni rednia dla powiatu zambrowskiego (46,6 m2). Dla potrzeb wyliczenia

zapotrzebowania na zabudow  przyj to prognozowan  powierzchni  u ytkow  przypadaj  na

1 osob  dla gminy wiejskiej Zambrów.

Obecna powierzchnia u ytkowa zabudowy, przy liczbie mieszka ców 8 784 osób, wynosi

319 437 m2. Do roku 2050 przewiduje si  spadek liczby mieszka ców do 8 224 osób (przy oparciu

o dotychczas wyst puj ce czynniki ekonomiczno-spo eczne). W odniesieniu do prognozowanej

liczby ludno ci w 2050 r. oraz prognozowanej powierzchni u ytkowej mieszkania na 1 osob ,

powierzchnia u ytkowa zabudowy mieszkaniowej powinna wzrosn  do 564 166,4 m2.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  mieszkaniow  czyli ró nica pomi dzy istniej , a

szacowan  powierzchni  u ytkow  wynosi 244 729,4 m2. Przyjmuj c ustawowy wska nik

niepewno ci procesów rozwojowych (30%) szacuje si , i  zapotrzebowanie na zabudow

mieszkaniow  wyniesie 318 148,22 m2.

Dane statystyczne odnosz ce si  do powierzchni i liczby mieszka  zawieraj  w sobie

wszystkie rodzaje zabudowy mieszkaniowej wyst puj ce na terenie gminy (jednorodzinna,

zagrodowa). W zwi zku z tym wyliczone zapotrzebowanie na zabudow  mieszkaniow  dotyczy

wszystkich jej rodzajów. Na zasadno  takiego za enia wp ywa charakter zabudowy na

obszarze gminy Zambrów, gdzie wyst puje g ównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

wymieszana z zabudow  zagrodow .  Bior c pod uwag  uwarunkowania funkcjonalno-
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przestrzenne oraz aktualnie panuj ce trendy inwestycyjne w gminie Zambrów (ci y wzrost

liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, odchodzenie od pracy na roli na rzecz pracy w

mie cie, spadek liczby aktywnych gospodarstw rolnych), a tak e polityk  rozwoju gminy,

dogodne po czenie komunikacyjne z du ymi o rodkami miejskimi przy jednoczesnej ni szej

warto ci gruntów, panuj ce aktualnie trendy demograficzne oraz ruch budowlany w gminie

przyj to, e 80% zapotrzebowania na now  zabudow  mieszkaniow  powinno by  zrealizowane

jako zabudowa jednorodzinna, a 20% jako zabudowa zagrodowa.

Ponadto szacuj c zapotrzebowanie na zabudow  zagrodow  wzi to pod uwag , e poza

budynkami mieszkalnymi wchodz  w jej sk ad równie  budynki gospodarcze. Zapotrzebowanie

na budynki gospodarstw rolnych (z wy czeniem mieszkalnych) wyliczono korzystaj c z danych

statystycznych dotycz cych powierzchni u ytkowej nowych i rozbudowywanych budynków

gospodarstw rolnych w latach 2011-2020. czna powierzchnia u ytkowa budynków

gospodarstw rolnych oddanych do u ytkowania w latach 2011-2020 wynios a 60 736 m2, czyli

rednio oko o 6 074 m2 rocznie. Przyj to, e docelowy wzrost zapotrzebowania na powierzchni

ytkow  budynków gospodarstw rolnych do roku 2050 b dzie proporcjonalny do oddanej do

ytkowania powierzchni u ytkowej nowych i rozbudowanych budynków gospodarstw rolnych

w latach minionych. Szacunkowe zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  zabudowy

budynków  gospodarstw  rolnych  zgodnie  z  przyj tymi  za eniami  wyniesie  182  220  m2.

Przyjmuj c ustawowy wska nik niepewno ci procesów rozwojowych (30%) szacuje si , i

maksymalne zapotrzebowanie na budynki gospodarstw rolnych wyniesie 236 886 m2 powierzchni

ytkowej.

Szacunkowe zapotrzebowanie na zabudow  mieszkaln  z podzia em na jej rodzaj

przedstawia poni sza tabela.

Tabela 27. Szacunkowe zapotrzebowanie na zabudow  mieszkaniow  z uwzgl dnieniem jej typu.

czne zapotrzebowanie na
zabudow  mieszkaniow  [m2] 318 148,22 m2

rodzaj zabudowy jednorodzinna zagrodowa

procentowy udzia 80% 20%
zapotrzebowanie  na

zabudow  mieszkaniow  [m2] 254 518,58 63 629,64

zapotrzebowanie na budynki
gospodarstw rolnych [m2] nie dotyczy 236 886

cznie [m2] 254 518,58 300 515,64
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Przy zastosowaniu opisanych powy ej za  oszacowano, e w perspektywie do roku

2050 maksymalne zapotrzebowanie na now  zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  wyniesie

254 518,58 m2, a zagrodow  300 515,64 m2 powierzchni u ytkowej budynków.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  us ugow  komercyjn

Standardy projektowe nie okre laj  maksymalnego zapotrzebowania na now  zabudow

us ugow  (komercyjn ). Wska niki urbanistyczne nie pozwalaj  okre li  maksymalnego

zapotrzebowania. Ilo  us ug uzale niona jest od uwarunkowa  lokalnych, w tym od potrzeb

mieszka ców i polityki rozwoju gminy, a tak e od dost pno ci komunikacyjnej – du e obiekty

us ugowe koncentruj  si  zwykle w miejscach dobrze skomunikowanych (w ach

komunikacyjnych).

Zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  zabudowy o funkcji us ugowej

(komercyjnej) zosta o wyznaczone proporcjonalnie do powierzchni u ytkowej budynków o funkcji

us ugowej oddanych do u ytkowania w latach 2011-2020, przy uwzgl dnieniu tendencji

wyst puj cych w ostatnich latach oraz niepewno ci procesów rozwojowych zgodnie z art. 10 ust.

7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do grupy tej zaliczone zosta y

budynki biurowe, budynki handlowo-us ugowe, ogólnodost pne obiekty kulturalne i budynki

kultury fizycznej.

czna powierzchnia u ytkowa wymienionych budynków oddanych do u ytkowania w

latach 2011-2020 wynios a 4 854 m2, czyli rednio 485,4 m2 rocznie. Przyj to, e docelowy wzrost

zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  zabudowy us ugowej (komercyjnej) do 2050 roku

dzie proporcjonalny do oddanej do u ytkowania powierzchni u ytkowej nowych

i rozbudowywanych budynków us ugowych w minionych latach. Szacunkowe zapotrzebowanie

na now  powierzchni  u ytkow  o funkcji us ug komercyjnych zgodnie z przyj tymi za eniami

wyniesie  14 562 m2. Przyjmuj c ustawowy wska nik niepewno ci procesów rozwojowych (30%)

szacuje si , i  zapotrzebowanie na zabudow  us ugow  (komercyjn ) wyniesie 18 930,6 m2.

Jednak e powy sza warto  zosta a oszacowana na podstawie analizy trendów

obowi zuj cych w poprzednich latach. Nie wzi to pod uwag  czynników, które dopiero wyst pi

oraz polityki prowadzonej w tym zakresie przez w adze gminy.

Standardy urbanistyczne okre laj , i  podstawowe us ugi powinny by  dost pne

w zasi gu doj cia pieszego do 500 m, a na terenach o ma ej intensywno ci zabudowy dopuszcza

si  odleg  1000 m. W stosunku do powy szych standardów gmina Zambrów wykazuje si  w

cz ci niedostatecznym dost pem do us ug. Istotnym faktem maj cym wp yw na przysz e
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zapotrzebowania na zabudow  us ugow  jest do  niski poziom nasycenia gminy us ugami.

Obecnie mieszka cy gminy zmuszeni s  do korzystania z wielu us ug w pobliskich miastach,

w tym m.in. w Zambrowie, Ostro ce, om y, Ostrowi Mazowieckiej oraz Bia ymstoku. Wynika to

z tego, e na terenie gminy Zambrów, niektóre us ugi s  ca kowicie niedost pne lub dost pne

w sposób ograniczony i dlatego mieszka cy miasta musz  doje  do s siednich o rodków

miejskich.

Maj c na uwadze popraw  dost pno ci do podstawowych us ug, post puj ce zmiany

w strukturze zatrudnienia, wzrost aktywno ci gospodarczej mieszka ców, a tak e potencja

inwestycyjny i turystyczny gminy, zak ada si  zwi kszenie zapotrzebowania na zabudow

us ugow . Jednocze nie nale y zauwa , e rozwój funkcji us ugowej i produkcyjno-us ugowej

nie musi by  skorelowany ze wzrostem liczby ludno ci. Uwarunkowania komunikacyjne

i przyrodnicze gminy wp ywaj ce na dogodne warunki do rozwoju turystyki oraz blisko

wojewódzkiego o rodka miejskiego, stwarzaj  dogodne warunki do lokalizacji obiektów

us ugowych. S  to tak e dobre warunki do lokalizacji terenów mieszkaniowych, które b

potrzebowa y dost pu do podstawowych us ug. Bior c pod uwag  powy sze, stwierdzono, e

zapotrzebowanie na zabudow  us ugow  wyniesie 1 800 000,0 m2. W zale no ci od polityki

gminy warto  zapotrzebowania na zabudow  us ugow  komercyjn  mo e ulega

modyfikacjom.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  us ugow  publiczn

Do zabudowy us ugowej publicznej zaliczane s  ró nego rodzaju obiekty zwi zane m.in.

z o wiat , nauk , kultur , opiek  zdrowotn , kultem religijnym, administracj  i inne. Standardy

projektowe nie okre laj  maksymalnego zapotrzebowania na now  zabudow  us ugow  tego

typu. Wska niki urbanistyczne pozwalaj  jednak okre li  szacunkowe zapotrzebowanie na

niektóre z rodzajów us ug publicznych.

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na us ugi o wiaty oraz us ugi zdrowia

okre lono na podstawie wska ników urbanistycznych przedstawionych w poni szej tabeli.

Tabela 28. Wska niki urbanistyczne oraz zapotrzebowanie na now  zabudow  us ugow  publiczn  (o wiata i
ochrona zdrowia).

Rodzaj placówki

Wska niki urbanistyczne (warto ci wg. „Standardy
urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane
zagadnienia” dr hab. in . arch. Gra yna D browska –

Milewska, Politechnika Bia ostocka)

Zapotrzebowanie

szko y podstawowe 4 miejsca na 2 500 m2 ca kowitej powierzchni mieszka  1128 miejsc

przedszkola 1 miejsce na 2 500 m2 ca kowitej powierzchni mieszka  282 miejsca



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

134

obki 60 miejsc na 20 000 mieszka ców 25 miejsc

podstawowa opieka zdrowotna
5 m2 powierzchni u ytkowej dla pomieszcze  POZ,
powy ej 2500 m2 ca kowitej powierzchni mieszka , na
ka de kolejne 2500 m2

1415 m2 powierzchni
ytkowej na pomieszczenia

POZ

Oszacowano, e w 2050 roku powierzchnia u ytkowa mieszka  powinna wynosi  564

166,4 m2, czyli zak adaj c stosunek powierzchni u ytkowej do powierzchni ca kowitej wynosz cy

0,8, nale y stwierdzi , e warto  ta odpowiada powierzchni ca kowitej budynków mieszkalnych

równej 705 208 m2.

Przy wykorzystaniu wska ników zawartych w powy szej tabeli, zgodnie z prognozowan

liczb  ludno ci oraz powierzchni  mieszka  w 2050 roku, minimalna liczba miejsc w szko ach

podstawowych powinna wynosi cznie 1128 miejsc, natomiast w przedszkolach 282 miejsca.

Wed ug danych GUS, w roku szkolnym 2020/2021 w gminie funkcjonowa o 6 szkó

podstawowych z oddzia ami przedszkolnymi. W 2020 r. gmina Zambrów prowadzi a 1

przedszkole gminne, które tymczasowo funkcjonuje w salach budynku parafialnego przy ko ciele

pw. Ducha wi tego w Zambrowie. Ponadto, w 2020 r. na terenie Gminy Zambrów funkcjonowa

1 niepubliczny punkt przedszkolny. W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach i oddzia ach

przedszkolnych przebywa o cznie 151 dzieci, do szkó  podstawowych ucz szcza o  528 dzieci.

Z porównania docelowego zapotrzebowania na miejsca w szko ach podstawowych

(1128)  z  liczb  miejsc  istniej cych  (528)  wynika,  e  w  perspektywie  do  roku  2050  roku  wyst pi

zapotrzebowanie na 600 miejsc w szko ach podstawowych. Zgodnie z „Podr cznikiem

projektowania architektoniczno-budowlanego” P. Neuferta przyj to 25 m2 powierzchni dzia ki

budowlanej na 1 ucznia. W zwi zku z powy szym oraz za eniem wska nika powierzchni

zabudowy na dzia ce równego 0,5 i 2 kondygnacjach, a tak e za eniem e zostanie

wykorzystanie 50% za onego wska nika powierzchni zabudowy zapotrzebowanie na us ugi

wiaty z zakresu szkó  podstawowych wynosi  b dzie 7500 m2 powierzchni  ca kowitej.  W celu

uzyskania powierzchni u ytkowej zabudowy przyj to wska nik okre laj cy j  jako 0,8

powierzchni ca kowitej. Zgodnie z tym za eniem, w gminie Zambrów istnieje zapotrzebowanie

na oko o 6000 m2 powierzchni u ytkowej us ug o wiaty z zakresu szkó  podstawowych.

W przypadku miejsc w przedszkolach – przy docelowym zapotrzebowaniu na miejsca

w przedszkolach równym 282 miejsca, obecnie przedszkola i oddzia y przedszkolne zapewniaj

opiek  151 dzieciom. W zwi zku z powy szym wykazuje si  zapotrzebowania na nowe miejsca

w  przedszkolach  w  wielko ci  131  miejsc.  Dla  przedszkoli  przyj to  1,5-3,0  m2 powierzchni

ytkowej pomieszcze  przedszkola na jedno dziecko oraz dodatkowe powierzchnie na szafki,
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rega y i stoliki. Zgodnie z tym za eniem, w gminie Zambrów istnieje zapotrzebowanie na oko o

500 m2 powierzchni u ytkowej przedszkoli.

Zapotrzebowanie w zakresie us ug publicznych wyst puje przypadku obków, które

stanowi  znaczne udogodnienie dla osób zak adaj cych rodziny. Placówki takie powinny by

atwo dost pne, lokalizowane w pobli u miejsc zamieszkania. Spodziewany wzrost powierzchni

funkcji mieszkaniowej b dzie wi za  si  ze wzrostem zapotrzebowania na obki. Aktualnie w

gminie Zambrów nie funkcjonuje aden obek, w zwi zku z tym zgodnie ze wska nikami

urbanistycznymi w perspektywie do 2050 roku istnieje zapotrzebowania na 25 miejsc w obkach.

Przyj to zgodnie z „Podr cznikiem projektowania architektoniczno-budowlanego” P. Neuferta 2-

3  m2 powierzchni pomieszcze obka na 1 dziecko oraz dodatkow  powierzchni  na stó  do

przewijania, kojec do raczkowania, szafki, rega y na zabawki, stoliki i krzese ka dziecinne.

Zgodnie z tym za eniem przyj to, e w gminie Zambrów istnieje zapotrzebowanie na oko o 200

m2 powierzchni u ytkowej obków.

W zakresie us ug zdrowia, minimalna powierzchnia u ytkowa przeznaczona dla

pomieszcze  POZ, zgodnie ze wska nikami urbanistycznymi, w 2050 r. powinna wynosi

minimum 1 415  m2. W gminie wyst puje budynek podstawowej opieki zdrowotnej - Niepubliczny

Zak ad Opieki Zdrowotnej w miejscowo ci Prze dziecko - Mroczki, którego powierzchnia

ytkowa  wynosi  ok.  997  m2. W zwi zku z powy szym wyst puje zapotrzebowanie na nowe

budynki opieki zdrowotnej w perspektywie do 2050 roku wynosz ce 418 m2.

W przypadku us ug administracji oraz sakralnych wska niki urbanistyczne nie pozwalaj

na okre lenie przysz ych potrzeb mieszka ców. Na podstawie przeprowadzonych analiz, trendów

panuj cych w kraju, nie przewiduje si  zwi kszania zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow

us ug publicznych z zakresu administracji i kultu religijnego. Powstawanie nowych obiektów nie

mia oby ekonomicznego uzasadnienia, gdy  istniej ce placówki s  w stanie obs  aktualn

liczb  mieszka ców, a w przysz ci prognozuje si  spadek populacji gminy Zambrów.

W my l sta ej poprawy warunków zamieszkania w gminie Zambrów oraz ewentualnych

zamierze  inwestycyjnych z zakresu us ug publicznych, w tym m. in. budow  domu opieki

spo ecznej w zwi zku z post puj cym starzeniem si  spo ecze stwa czy dziennych domów opieki

nad seniorami, budow  gminnych o rodków kultury, biblioteki czy muzeum, a tak e zamierze

inwestycyjnych z zakresu us ug sportu i rekreacji,  zapotrzebowanie na now  zabudow

us ugow  publiczn  zosta o skorygowane w celu zaspokojenia bie cych i przysz ych potrzeb

adz gminy oraz jej mieszka ców na tereny o przeznaczeniu us ug publicznych. Bior c pod

uwag  powy sze, stwierdzono, e zapotrzebowanie na zabudow  us ugow  publiczn  wyniesie
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100 000,0 m2. W zale no ci od polityki gminy warto  zapotrzebowania na zabudow  us ugow

publiczn  mo e ulega  modyfikacjom.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  us ug publicznych wynosi 100 000 m2. czne

zapotrzebowanie na now  zabudow  us ugow  tj. komercyjn  i publiczn  wynosi 1 900 000 m2.

Zapotrzebowanie na now  zabudow  produkcyjn

Standardy projektowe nie okre laj  maksymalnego zapotrzebowania na now  zabudow

produkcyjn . Ilo  terenów przeznaczonych pod t  zabudow  nie wi e si  bezpo rednio z liczb

mieszka ców. Wp yw na rozwój funkcji produkcyjnej ma m.in. polityka gminy, dost pno

komunikacyjna, atrakcyjno  gminy, co mo e zach ci  inwestorów do lokowania w danym

miejscu swoich przedsi biorstw.

W pierwszym etapie do obliczenia zapotrzebowania na zabudow  produkcyjn

wykorzystano czn  powierzchni  u ytkow  nowych i rozbudowywanych budynków o tej funkcji

w latach 2011-2020. Do grupy tej zaliczone zosta y budynki przemys owe oraz zbiorniki, silosy

i budynki magazynowe. czna powierzchnia u ytkowa wymienionych budynków oddanych do

ytkowania w analizowanym okresie wynios a 34 158 m2, czyli rednio oko o 3415,8 m2 rocznie.

Przyj to, e docelowy wzrost zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  zabudowy

produkcyjnej do 2050 roku b dzie proporcjonalny do oddanej do u ytkowania powierzchni

ytkowej nowych i rozbudowywanych budynków produkcyjnych w latach minionych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  zabudowy o funkcji

produkcyjnej, zgodnie z przyj tymi za eniami wyniesie 102 474 m2. Przyjmuj c ustawowy

wska nik niepewno ci procesów rozwojowych (30%) szacuje si , i  zapotrzebowanie na

zabudow  produkcyjn  wyniesie 133 216,2 m2.

W zwi zku ze strategicznym po eniem wzd  drogi krajowej S8, nr 63 oraz 66, a tak e

pomi dzy takimi o rodkami miejskimi jak Bia ystok, om a, Ostro ka, w perspektywie do 2050

roku realne zapotrzebowanie na zabudow  produkcyjn  mo e by  wy sze ni  oszacowane na

podstawie analizy trendów panuj cych w poprzednich latach, dlatego skorygowano warto

zapotrzebowania na zabudow  produkcyjn  i ustalono jego warto  na 700 000,0 m2.  W

zale no ci od polityki gminy warto  zapotrzebowania na zabudow  produkcyjn  mo e ulega

modyfikacjom.
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Podsumowanie
Tabela 29. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow  ( ród o: opracowanie w asne).

Funkcja zabudowy Zapotrzebowanie na now  zabudow
[powierzchnia u ytkowa w m2]

mieszkaniowa 318 148,22

us ugowa (komercyjna) 1 800 000

Us ugowa publiczna, w tym: 100 000

us ugowa publiczna (o wiata) 6700

us ugowa publiczna (us ugi zdrowia) 418

us ugowa publiczna (us ugi administracji) brak

us ugowa publiczna (us ugi sakralne) brak

produkcyjna 700 000

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow , wyra one w ilo ci

powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy w perspektywie nast pnych

30 lat jest jedynie warto ci  szacunkow , opart  na analizach ekonomicznych, rodowiskowych

i spo ecznych, opisanych w poprzednich rozdzia ach. W przypadku istotnych zmian spo eczno-

gospodarczych warto ci te wymaga aby aktualizacji.

Ch onno , po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej

Na potrzeby wyliczenia ch onno ci na terenie gminy Zambrów wyznaczono 121 obszarów

o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Warto  ta jest prawie

dwukrotnie wi ksza ni  liczba miejscowo ci wchodz cych w sk ad gminy-w ka dym z obr bów

geodezyjnych gminy zlokalizowany jest co najmniej jeden obszar lub fragment wi kszego obszaru

o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Jako obszary o w pe ni

wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wskazano te tereny, na których

wyst powa o zgrupowanie nie mniej ni  5 budynków za wyj tkiem budynków o funkcji wy cznie

gospodarczej, pomi dzy którymi najwi ksza odleg  s siaduj cych ze sob  budynków nie

przekracza a 100 m oraz tereny bezpo rednio granicz ce z intensywn  zabudow  miejsk

Zambrowa. Wi kszo  miejscowo ci w gminie ma charakter typowych ulicówek o zabudowie

skupionej wzd  g ównej drogi przebiegaj cej przez miejscowo , wielodro nic oraz rz dówek.

Wskazane jest kontynuowanie charakterystycznych dla poszczególnych miejscowo ci uk adów

zabudowy. Jednak e nie na ca ej d ugo ci wsi zabudowa jest zwarta, w ramach jednej

miejscowo ci wyst puj  d ugie przerwy w zabudowie po obu stronach drogi, zwarta zabudowa
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jest kontunuowania dopiero po kilkuset metrach. W zwi zku z powy szym na potrzeby

opracowania potraktowano poszczególne, rozdzielone cz ci miejscowo ci jako odr bne obszary

o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalne przestrzennej. Jako priorytetowe

zalecane jest uzupe nienie luk w zabudowie w poszczególnych zwartych cz ciach miejscowo ci,

a „po czenie” rozdzielonych cz ci miejscowo ci now  zabudow  powinno nast pi  pó niej.
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Schemat 11. Wyznaczone obszary o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne).
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Nast pnie celem wyliczenia ch onno ci konieczne by o wykonanie analizy, na podstawie

której wskazano tereny znajduj ce si  w obszarach o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze

funkcjonalno-przestrzennej, aktualnie b ce niezabudowanymi oraz mo liwymi do

zabudowania w przysz ci. Tereny przeanalizowano pod k tem ich kszta tu i powierzchni.

Dzia ki o zbyt ma ej powierzchni oraz kszta cie uniemo liwiaj cym zlokalizowanie budynku

zosta y odrzucone z dalszych analiz.

Pozosta e tereny zosta y podzielone na dwie grupy. Pierwsz  stanowi  tereny obj te

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a drug  tereny nimi nie obj te. Dla

ka dej z grup przyj to inn  procedur  szacowania ch onno ci.

W przypadku niezabudowanych terenów obj tych miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego w celu wyliczenia ch onno ci pos ono si  warto ciami

wska ników urbanistycznych okre lonych w planach. Na terenie gminy Zambrów obowi zuje

obecnie 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze wzgl du na ró ny czas

powstania plany pos uguj  si  ró nymi wska nikami.

Do oblicze  ch onno ci przyj to, e w przypadku kiedy plan ma kilka ró nych wska ników

umo liwiaj cych wyliczenie ch onno ci, priorytetowa jest warto  wska nika intensywno ci

zabudowy. W przypadku, gdy wska nik ten jest nieokre lony u yto warto ci wska nika

maksymalnej powierzchni zabudowy.

Na podstawie tak u ytych wska ników obliczono powierzchni  zabudowy przy za eniu,

e maksymalna intensywno  zabudowy i maksymalna powierzchnia zabudowy okre lone w

planach zostan  wykorzystane w 50%. W przypadku, gdy plan nie okre la adnych wska ników

urbanistycznych dla terenów, które posiadaj  przeznaczenie budowlane, przyj to za enie, e

tereny takie b  charakteryzowa  si  powierzchni  zabudowy wynosz  40% oraz

maksymaln  liczb  kondygnacji równ  2 (takie przypadki zosta y oznaczone w tabeli symbolem

*). W celu uzyskania powierzchni u ytkowej zabudowy przyj to wska nik okre laj cy j  jako 0,8

powierzchni ca kowitej. W przypadku funkcji mieszanych np. MNU, przyj to równorz dny rozk ad

funkcji po 50% dla zabudowy mieszkaniowej oraz 50% dla zabudowy us ugowej.

Lokalizacj  i czn  powierzchni  terenów mo liwych do zabudowania oraz wyliczon  dla

tych terenów ch onno  z podzia em na przeznaczenie zapisane w planie (tylko dla przeznacze

dopuszczaj cych now  zabudow ) przedstawia poni szy rysunek i tabela.
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Schemat 12. Dzia ki ch onne zlokalizowane w obszarach o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie
asne).
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Tabela 30. Ch onno  terenów obj tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i po onych w obszarze o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne).

Miejscowo Nr uchwa y
Symbol

przeznaczenia
terenu

Przeznaczenie terenu
Powierzchnia

ca kowita
terenu [m2]

Minimalna
intensywno

zabudowy

Maksymalna
intensywno

zabudowy

Maksymalny
wska nik

powierzchni
zabudowy

[%]

Minimalny
udzia

powierzchni
biologicznie
czynnej [%]

Maksymalna
wysoko

budynków [m]

Maksymalna
liczba

kondygnacji

Powierzchnia
zabudowy

[m2]

Powierzchnia
ca kowita

zabudowy [m2]

Powierzchnia
ytkowa

zabudowy
[m2]

Ch onno  danej funkcji zabudowy [m2]

mieszkaniowa
jednorodzinna zagrodowa us ugowa

komercyjna
us ugowa
publiczna produkcyjna

Cieciorki 102/XXII/97 MR*MNj teren zabudowy
zagrodowej 8235,54 - - 40* - - M-2, G-1 1647,11 3294,22 2635,37 2635,37

Czerwony
Bór 232/XX/21 1PU

 teren zabudowy
produkcyjnej, sk adów i
magazynów oraz us ug

7005,39 0,01 1,8 60 20 PU-15, G-10 3 6304,85 5043,88 2521,94 2521,94

Nagórki
Jab

102/XXII/97 MN/US - 3086,59 - - 40* - - 2* 617,32 1234,64 987,71 493,85 493,85

176/XXVI/17

1MNU

teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej lub
us ug

9104,00 0,05 M-0,9, U-1,2 M-30, U-40 M-50, U-40 MNU-10, G-5 MNU-2 M - 2048,4, U -
2731,2

M - 1638,72,
U - 2184,96 1638,72 2184,96

3MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

3263,24 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 1305,30 1044,24 1044,24

9MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

1814,92 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 725,97 580,77 580,77

11 MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

2631,33 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 1052,53 842,03 842,03

83/XV/2008

10RM-MN

 teren zabudowy
zagrodowej i

mieszkaniowej
jednorodzinnej

2921,33 - - 50 30 M-10

M-3(2
nadziemne,

1
podziemna),

G-2

730,33 2191,00 1752,80 876,40 876,40

12MN
teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

1813,17 - - 40 40 M-10

M-3(2
nadziemne,

1
podziemna),

G-1

362,63 1087,90 870,32 870,32

13MN
teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

5579,53 - - 40 40 M-10

M-3(2
nadziemne,

1
podziemna),

G-1

1115,91 3347,72 2678,17 2678,17
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7RM  teren zabudowy
zagrodowej 5305,46 - - 50 30 M-10

M-3(2
nadziemne,

1
podziemna),

G-2

1326,37 3979,10 3183,28 3183,28

Stary
Laskowiec 142/XXI/16 PU teren zabudowy

produkcyjno-us ugowej 2805,64 - - 75 5 15 3 nadziemne 1052,12 3156,35 2525,08 1262,54 1262,54

Wi niewo 19/IV/11

2RM  teren zabudowy
zagrodowej 2985,59 - - 40 30 - 2 nadziemne 597,12 1194,24 955,39 955,39

4RU  teren obs ugi rolnictwa 1441,69 - - 40 30 10

3 (2
nadziemne,

1
podziemna)

288,34 865,01 692,01 692,01

6U  teren zabudowy
us ugowej 9474,27 - - 40 30 12

4 (3
nadziemne,

1
podziemna)

1894,85 7579,42 6063,53 6063,53

Suma 9024,51 7650,44 12526,83 0,00 4476,49



ZMIANA NR 2 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMBRÓW

144

W przypadku terenów niezabudowanych, a nie obj tych miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego ch onno  wyliczono w inny sposób.

Przyj to i , perspektywie kolejnych 30 lat rozk ad terenów dla poszczególnych funkcji

zabudowy powstaj cej na ch onnych, nie obj tych mpzp dzia kach w obszarach o w pe ni

wykszta conej strukturze funkcjonalno-przestrzennej b dzie nast puj cy: 75% zabudowa

mieszkaniowa (z czego 80% zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 20% zabudowa

zagrodowa), 10% zabudowa us ugowa, z czego 50 % publiczna, 50% komercyjna i 15% zabudowa

produkcyjna. W ten sposób przydzielono funkcje terenom mo liwym do zabudowania, ale nie

obj tymi planami.

W celu wyliczenia ch onno ci dla poszczególnych rodzajów zabudowy przyj to wska niki

urbanistyczne. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej,

us ugowej i produkcyjnej przyj to redni wska nik powierzchni zabudowy równy 0,4. Dla

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, us ugowej przyj to redni  liczb

kondygnacji równ  2, za  dla zabudowy produkcyjnej – 1. S  to warto ci charakterystyczne dla

ju  istniej cej zabudowy w gminie Zambrów. W celu uzyskania powierzchni u ytkowej zabudowy

przyj to wska nik okre laj cy j  jako 0,8 powierzchni ca kowitej.

Tabela 31. Ch onno  terenów nie obj tych mpzp i po onych w obszarze o zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne)

Funkcja
zabudowy

Pow. terenu
[m2]

redni
wska nik

powierzchni
zabudowy

rednia liczba
kondygnacji

Powierzchnia
ca kowita
zabudowy

[m2]

Powierzchnia
ytkowa

zabudowy
[m2]

mieszkaniowa
jednorodzinna

931399,648 0,4 2 372559,86 298047,89

zagrodowa 232849,912 0,4 2 93139,96 74511,97

us ugowa
publiczna

77616,6374 0,4 2 31046,65 24837,32

us ugowa
komercyjna

77616,6374 0,4 2 31046,65 24837,32

produkcyjna 232849,912 0,4 1 46569,98 37255,99

Zsumowane warto ci obliczonych ch onno ci obszarów o w pe ni wykszta conej

strukturze funkcjonalno-przestrzennej z podzia em na funkcje przedstawia poni sza tabela.
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Tabela 32. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszat conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne)

Funkcja zabudowy Powierzchnia u ytkowa zabudowy
[m2]

mieszkaniowa jednorodzinna 307072,39

zagrodowa 82162,41

us ugowa komercyjna 37364,15

us ugowa publiczna 24837,32

produkcyjna 41732,48

Suma: 493168,75
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Ch onno , po onych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach

miejscowych pod zabudow , innych ni  wymienione w rozdziale 3

Na terenie gminy Zambrów obowi zuje 14 miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, które obejmuj  swoim zasi giem 1% jej obszaru. Wyliczenia ch onno ci

po onych na terenie miasta obszarów przeznaczonych w planach pod zabudow  innych ni  w

rozdziale 3 dokonano podobnie jak w przypadku obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej

strukturze funkcjonalno-przestrzennej obj tych planami. Plany ci le okre laj  przeznaczenie

oraz wska niki urbanistyczne definiuj ce mo liwo  przysz ego zabudowania danych obszarów.

Obliczenia ch onno ci dokonano poprzez porównanie terenów okre lanych przez mpzp jako

mo liwe do zabudowania z terenami obecnie zabudowanymi. Wyznaczono niezabudowane

dzia ki le ce w obszarach obj tych planami oraz sprawdzono, na jakich zasadach (okre lone

wska niki urbanistyczne) plany dopuszczaj  ich zabudowanie. Ponadto sprawdzono czy kszta t

oraz powierzchnia wyznaczonych terenów umo liwia ich zabudowanie. Dzia ki o zbyt ma ej

powierzchni oraz kszta cie uniemo liwiaj cym zlokalizowanie budynku zosta y odrzucone z

dalszych analiz.

Do oblicze  ch onno ci przyj to, e w przypadku kiedy plan ma kilka ró nych wska ników

umo liwiaj cych wyliczenie ch onno ci, priorytetowa jest warto  wska nika intensywno ci

zabudowy. W przypadku, gdy wska nik ten jest nieokre lony u yto warto ci wska nika

maksymalnej powierzchni zabudowy. Na podstawie tak u ytych wska ników obliczono

powierzchni  zabudowy przy za eniu, e maksymalna intensywno  zabudowy i maksymalna

powierzchnia zabudowy okre lone w planach zostan  wykorzystane w 50%. W przypadku, gdy

plan nie okre la adnych wska ników urbanistycznych dla terenów, które posiadaj

przeznaczenie budowlane, przyj to za enie, e tereny takie b  charakteryzowa  si

powierzchni  zabudowy wynosz  40% oraz maksymaln  liczb  kondygnacji równ  2 (takie

przypadki zosta y oznaczone w tabeli symbolem *). W celu uzyskania powierzchni u ytkowej

zabudowy przyj to wska nik okre laj cy j  jako 0,8 powierzchni ca kowitej. W przypadku funkcji

mieszanych np. MNU przyj to równorz dny rozk ad funkcji po 50% dla zabudowy mieszkaniowej

oraz 50% dla zabudowy us ugowej.

Lokalizacj  i czn  powierzchni  terenów mo liwych do zabudowania oraz wyliczon  dla

tych terenów ch onno  z podzia em na przeznaczenie zapisane w planie (tylko dla przeznacze

dopuszczaj cych now  zabudow ) przedstawia poni szy rysunek i tabela.
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Schemat 13. Dzia ki ch onne po one w terenach obj tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z wy czeniem obszarów o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne).
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Tabela 33. Ch onno  po onych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow  z wy czeniem obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej ( ród o: opracowanie w asne).

Miejscowo Nr uchwa y
Symbol

przeznaczenia
terenu

Przeznaczenie terenu
Powierzchnia

ca kowita
terenu [m2]

Minimalna
intensywno

zabudowy

Maksymalna
intensywno

zabudowy

Maksymalny
wska nik

powierzchni
zabudowy

[%]

Minimalny
udzia

powierzchni
biologicznie
czynnej [%]

Maksymalna
wysoko

budynków [m]

Maksymalna
liczba

kondygnacji

Powierzchnia
zabudowy

[m2]

Powierzchnia
ca kowita

zabudowy [m2]

Powierzchnia
ytkowa

zabudowy
[m2]

Ch onno  danej funkcji zabudowy [m2]

mieszkaniowa
jednorodzinna zagrodowa us ugowa

komercyjna
us ugowa
publiczna produkcyjna

Cieciorki 102/XXII/97

MR teren zabudowy
zagrodowej 11535,38 - - 40* - - M-2, G-1 2307,08 4614,15 3691,32 - 3691,32 - - -

MR*MNj teren zabudowy
zagrodowej 6276,56 - - 40* - - M-2, G-1 1255,31 2510,62 2008,50 - 2008,50 - - -

Czerwony
Bór 232/XX/21

1PU
 teren zabudowy

produkcyjnej, sk adów i
magazynów oraz us ug

15958,89 0,01 1,8 60 20 PU-15, G-10 3 14363,00 11490,40 - - 5745,20 - 5745,20

2PU
 teren zabudowy

produkcyjnej, sk adów i
magazynów oraz us ug

13708,39 0,01 1,8 60 20 PU-15, G-10 3 12337,55 9870,04 - - 4935,02 - 4935,02

3PU
 teren zabudowy

produkcyjnej, sk adów i
magazynów oraz us ug

22638,32 0,01 1,8 60 20 PU-15, G-10 3 20374,49 16299,59 - - 8149,80 - 8149,80

ugobórz
Drugi 305/XLI/18 03PU

teren  zabudowy
produkcyjno-

us ugowej
71189,61 0,01 1,5 60 20 20 - 53392,21 42713,77 - - 21356,88 - 21356,88

Krajewo
towo 98/XVIII/2000 2UG*UH

teren  zabudowy
handlowej  i  us ugowej

z zakresu  obs ugi
podró nych
komunikacji

samochodowej (strefa
funkcjnalna lokalizacji
us ug - hotelarstwo,
gastronomia  i  cz

handlowa)

4647,76 - - 40* - - 3 929,55 2788,66 2230,92 - - 2230,92 - -

Nagórki
Jab 176/XXVI/17

1U teren us ug 9508,70 0,3 2 50 30 15 - 9508,70 7606,96 - - 7606,96 - -

1UP

 teren  us ug lub
obiektów

produkcyjnych,
sk adów i magazynów

31949,15 0,3 2 50 30 20 - 31949,15 25559,32 - - 12779,66 - 12779,66



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

149

1MNU

teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej lub
us ug;

1503,17 0,05 M-0,9, U-1,2 M-30, U-40 M-50, U-40 MNU-10, G-5 MNU-2 M - 338,21, U -
450,95

M - 270,57, U
- 360,76 270,57 - 360,76 - -

2MNU

teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej lub
us ug;

8163,47 0,05 M-0,9, U-1,2 M-30, U-40 M-50, U-40 MNU-10, G-5 MNU-2 M - 1836,78, U
- 2449,04

M - 1469,42,
U - 1959,23 1469,42 - 1959,23 - -

3MNU

teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej lub
us ug;

2470,97 0,05 M-0,9, U-1,2 M-30, U-40 M-50, U-40 MNU-10, G-5 MNU-2 M - 555,97 , U -
741,29

M - 444,77 ,
U - 593,03 444,77 - 593,03 - -

1MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

20666,80 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 8266,72 6613,38 6613,38 - - - -

2MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

18048,57 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 7219,43 5775,54 5775,54 - - - -

3MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25456,06 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 10182,42 8145,94 8145,94 - - - -

4MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

14576,78 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 5830,71 4664,57 4664,57 - - - -

5MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

23405,40 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 9362,16 7489,73 7489,73 - - - -

6MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

14108,72 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 5643,49 4514,79 4514,79 - - - -

7MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

18661,74 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 7464,70 5971,76 5971,76 - - - -

8MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

5663,85 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 2265,54 1812,43 1812,43 - - - -



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

150

9MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

11946,18 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 4778,47 3822,78 3822,78 - - - -

10MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

6051,03 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 2420,41 1936,33 1936,33 - - - -

13MN
 teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

6761,86 0,05 0,8 30 50 M-10, G-5 M-2 2704,74 2163,80 2163,80 - - - -

195/XV/20 4MNU

teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej lub
us ug;

2708,93 0,05 M-0,9, U-1,2 M-30, U-40 M-50, U-40 MNU-10, G-5 MNU-2 M - 609,51, U -
812,68

M - 487,61 ,
U -  650,14 487,61 - 650,14 - -

83/XV/2008

4U teren zabudowy
us ugowej 4514,38 - - 30 30 9

3 (2
nadziemne,

1
podziemna)

677,16 2031,47 1625,18 - - 1625,18 - -

3RM teren zabudowy
zagrodowej 4709,43 - - 50 30 M-10

M - 3 (2
nadziemne,

1
podziemna),

G-2

1177,36 3532,07 2825,66 - 2825,66 - - -

8RM teren zabudowy
zagrodowej 2860,61 - - 50 30 M-10

M - 3 (2
nadziemne,

1
podziemna),

G-2

715,15 2145,46 1716,37 - 1716,37 - - -

14RM teren zabudowy
zagrodowej 12645,31 - - 50 30 M-10

M - 3 (2
nadziemne,

1
podziemna),

G-2

3161,33 9483,98 7587,19 - 7587,19 - - -

Nowy
Laskowiec 148/XXVII/09 PU  teren zabudowy

produkcyjno-us ugowej 96057,38 - - 60 10 - 2* 28817,21 57634,43 46107,54 - - 23053,77 - 23053,77

Poryte
Jab 5/II/02

1.1P teren przemys owo -
sk adowy 52432,72 - - 40* - - 2 10486,54 20973,09 16778,47 - - - - 16778,47

RP*P

ytki rolne docelowo
przeznaczone na teren

przemys owo -
sk adowy

43487,64 - - 40* - - 2 8697,53 17395,06 13916,04 - - - - 13916,04
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Pstr gi
Gniewoty 306/XLI/18

01U teren zabudowy
us ugowej 33509,81 0,01 1,5 50 20 12 - 25132,36 20105,89 - - 20105,89 - -

03PU
teren zabudowy

produkcyjno -
us ugowej

48388,52 0,01 1,5 60 20 20 - 36291,39 29033,11 - - 14516,56 - 14516,56

Stary
Laskowiec 148/XXVII/09 PU teren zabudowy

produkcyjno-us ugowej 19710,38 - - 60 10 - 2* 5913,11 11826,23 9460,98 - 4730,49 - 4730,49

Wi niewo 19/IV/11

1MN
teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

4139,60 - - 30 40 - M-2, G-1 620,94 1241,88 993,50 993,50 - - - -

2RM  teren zabudowy
zagrodowej 4883,57 - - 40 30 - 2 nadziemne 976,71 1953,43 1562,74 - 1562,74 - - -

3RM  teren zabudowy
zagrodowej 2430,38 - - 40 30 - 2 nadziemne 486,08 972,15 777,72 - 777,72 - - -

4RU  teren obs ugi
rolnictwa 9814,68 - - 40 30 10

3 (2
nadziemne,

1
podziemna)

1962,94 5888,81 4711,05 - - - - 4711,05

6U  teren zabudowy
us ugowej 17890,04 - - 40 30 12

4 (3
nadziemne,

1
podziemna)

3578,01 14312,03 11449,63 - - 11449,63 - -

Suma 56576,91 20169,49 141849,11 0,00 130672,94
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Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now  zabudow  oraz

sumy powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

Tabela 34. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now  zabudow  z
ch onno ci  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostki osadniczej i ch onno ci  obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod
zabudow

maksymalne
w skali gminy

zapotrzebowanie
na now

zabudow  w
2050 r.

ch onno  obszarów
mo liwo

zlokalizowania
nowej

zabudowy
z ust. 5 pkt.
2 u.o.p.z.p

z ust. 5 pkt.
3 u.o.p.z.p

z ust. 5 pkt.
2 i 3

u.o.p.z.p

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 254 518,58 307072,39 56576,91 363 649,3 0(--109130,72)

Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa 300 515,64 82162,41 20169,49 102 331,9 198183,74

Zabudowa us ugowa komercyjna 1 800 000 37364,15 141849,11 179 213,26 1 620 786,74

Zabudowa us ugowa publiczna 100 000 24837,32 0 24837,32 75 162,68

Zabudowa produkcyjna 700 000 41732,48 130672,94 172405,42 527594,58

Porównuj c maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow  o danej

funkcji z czn  ch onno ci  obszarów stwierdzono, e w przypadku funkcji zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej,  us ugowej komercyjnej i publicznej oraz produkcyjnej

zapotrzebowanie przekracza ch onno . Cz  terenów wyznaczonych w planach jako budowlane

nie zosta o dotychczas skonsumowanych przez inwestorów i stanowi wystarczaj cy zapas w

perspektywie kolejnych 30 lat, z wyj tkiem terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,

us ugowej komercyjnej i publicznej oraz produkcyjnej, których w perspektywie kolejnych lat nale y

wyznaczy  wi cej. Natomiast zapotrzebowanie na now  zabudow  pozosta ych funkcji jest ni sze

ni  ch onno  terenów wyra ona w powierzchni u ytkowej zabudowy, w zwi zku z czym nie ma

mo liwo ci wyznaczenia nowych terenów budowlanych pod te funkcje.
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4. Mo liwo ci finansowania przez gmin  wykonania sieci komunikacyjnej i

infrastruktury technicznej, a tak e infrastruktury spo ecznej, s cych

realizacji zada  w asnych gminy

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, infrastruktury technicznej oraz pozosta ych

zada  w asnych gminy przebiega  b dzie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, m.in. w zakresie

prawa budowlanego i prawa zamówie  publicznych. Sposób realizacji inwestycji

infrastrukturalnych okre  uchwalone przez Rad  Gminy strategie, plany i programy, w tym m.in.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zambrów na lata 2021-2024”.

 Zgodnie z „Wykazem Przedsi wzi  do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów

na lata 2021-2024” zak ada si  popraw  warunków ycia mieszka ców gminy poprzez m. in.

budow  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Poryte Jab  oraz odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów.

Realizacja zada  stanie si  mo liwa przy pomocy funduszy pochodz cych m.in. z bud etu

Gminy Zambrów, bud etu innych gmin, w przypadku nawi zania wspó pracy przy realizacji

inwestycji, rodków partnerów lokalnych i instytucji, bud etu samorz du powiatowego,

województwa mazowieckiego, bud etu pa stwa, rodków z Unii Europejskiej w ramach

prowadzonej polityki strukturalnej i polityki spójno ci, kredytów i po yczek komercyjnych oraz

rodków  prywatnych, w  przypadku  realizowania  przedsi wzi   na  zasadzie partnerstwa

publiczno – prywatnego.

Gmina Zambrów mo e si  ubiega  o uzyskanie finansowania wybranych inwestycji

z bud etu Pa stwa, programów Rz du RP oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Istnieje tak e mo liwo  pozyskania finansowania ze rodków unijnej perspektywy 2014-

2020 w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020, Programu Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej 2014-2020, rodków z fundacji

zagranicznych w tym Szwajcarskich i Norweskich Instrumentów Finansowych.

Analiza dochodów i wydatków gminy wykaza a jej stabiln  sytuacj  finansow .

Tabela 35. Wykaz dochodów i wydatków gminy Zambrów w latach 2011-2020 ( ród o: GUS).

Rok Dochody [z ] Wydatki [z ] Wynik
bud etu [z ]

2011 22 002 152,76 22 787 365,61 -785 212,85
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2012 24 689 844,68 22 297 081,20 2 392 763,48

2013 30 502 940,93 29 082 175,35 1 420 765,58

2014 24 690 704,98 26 072 959,27 -1 382 254,29

2015 23 932 497,06 24 742 897,41 -810 400,35

2016 31 903 996,76 30 493 190,99 1 410 805,77

2017 35 759 589,58 37 707 027,71 -1 947 438,13

2018 36 619 342,76 37 887 662,63 -1 268 319,87

2019 47 362 002,56 43 831 682,95 3 530 319,61

2020 51 239 107,75 44 457 459,62 6 781 648,13

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 zak ada spadek dochodów, a

wzrost wydatków gminy. Od 2022 roku przewidziana zosta a równowaga pomi dzy poziomem

dochodów nad wydatków.

Tabela 36. Wykaz szacowanych dochodów i wydatków gminy Zambrów w latach 2020-2024
ród o: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024”).

Rok Dochody [z ] Wydatki [z ] Wynik bud etu
[z ]

2021 46 612 558,00 49 677 570,00 -3 065 012,00

2022 46 000 000,00 46 000 000,00 0

2023 46 500 000,00 46 500 000,00 0

2024 47 000 000,00 47 000 000,00 0

Prognozowany wska nik zad enia jest ni szy ni  maksymalny dopuszczalny przez

ustaw  o finansach publicznych. Prognozuje si , e wska nik ten b dzie stale mala  – nast pi

spadek

z 32,22% do 26,94%. W zwi zku z powy szym gmina Zambrów w razie konieczno ci jest w stanie

sfinansowa  za one cele poprzez ewentualne zaci gni cie dodatkowych kredytów.

Tabela 37. Wykaz szacowanych wska ników zad enia gminy Zambrów w latach 2021-2024
ród o: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024”).

Lata obj te
zad eniem J.m.

Prognozowany indywidualny
wska nik zad enia po

wy czeniach

Dopuszczalny maksymalny wska nik zad enia
wyliczony wg art. 243 po wy czeniach

2021 % 32,22 31,11

2022 % 26,35 30,84

2023 % 27,08 28,08

2024 % 26,94 28,55
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Nak ady zwi zane z infrastruktur  komunikacyjn  i techniczn  stanowi  g ówne koszty

realizacji dokumentów planistycznych. Nak ady te stanowi  obowi zek samorz du

terytorialnego i s  rozwojowi gminy. Wydatki mog  by  roz one w czasie, nie musz  wi c

obci  bud etu gminy od razu po uchwaleniu planu miejscowego. Realizacja wielu inwestycji

mo e stanowi  du e obci enie dla bud etu, dlatego istotne jest planowanie perspektywiczne

i pozyskiwanie rodków finansowych z zewn trz.

rodki finansowe na cele zwi zane z popraw  atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy,

wspieraniem lokalnej przedsi biorczo ci, popraw  warunków ycia mieszka ców gminy poprzez

popraw  stanu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz spo ecznej b  pochodzi y

w ca ci lub w cz ci z bud etu gminy oraz ze róde  zewn trznych, takich jak m.in. rodki

strukturalne, fundusze unijne, kredyty i po yczki oraz inne, w oparciu o obowi zuj ce przepisy

i zawarte umowy. Omawiane nak ady inwestycyjne mog  by  zrównowa one cz ciowo poprzez

wzrost wp ywów do bud etu w wyniku realizacji ustale  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. Finansowanie realizacji ww. inwestycji, które nale  do zada  w asnych gminy,

dzie okre lone w uchwa ach bud etowych i odbywa  si  b dzie zgodnie z przepisami ustawy

o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z bud etu gminy. Zak ada si  wi c, i

gmina Zambrów posiada mo liwo ci finansowania rozwoju sieci komunikacyjnej oraz

infrastruktury technicznej.

Za enia analizy potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy Zambrów, w tym bilansu terenów

przeznaczonych pod zabudow , zak adaj  zachowanie dotychczasowych tendencji, m.in. w

zakresie zmiany liczby mieszka ców i zagospodarowania nowych terenów budowlanych. Wi e

si  to z konieczno ci  utrzymania obecnego tempa wyposa ania terenów w niezb dne inwestycje

z zakresu obs ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz podobnej wielko ci rodków

finansowych potrzebnych na realizacj  ww. inwestycji. Przedstawione powy ej dane dotycz ce

bud etu gminy Zambrów wskazuj , e posiada ona mo liwo ci finansowania rozwoju sieci

komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej, podobnie jak mia o to miejsce w ostatnich

latach.

Z przyrostem zainwestowanych terenów na obszarze miasta zwi zany jest m.in. wzrost

aconego podatku od nieruchomo ci, co z kolei warunkuje wi ksze mo liwo ci rozwoju,

pozwalaj c na finansowanie inwestycji z zakresu zada  w asnych miasta, wspomagaj cych

przysz e procesy inwestycyjne. Ze wzgl dów rodowiskowych i ekonomicznych, uzasadnione jest

uzupe nienie istniej cej zabudowy o nowe zwarte kompleksy terenów budowlanych, które b

wykorzystywa y istniej  infrastruktur  drogow  i techniczn .
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Podsumowuj c, bior c pod uwag  potrzeby inwestycyjne gminy wynikaj ce z konieczno ci

realizacji zada  w asnych oraz mo liwo ci finansowania inwestycji z zakresu sieci komunikacyjnej

oraz infrastruktury technicznej i spo ecznej, zasadne jest stwierdzenie, e gmina Zambrów posiada

wystarczaj ce mo liwo ci finansowania przysz ych zamierze  inwestycyjnych. Realizacja kolejnych

dzia  roz ona b dzie w czasie i przeprowadzana etapowo, zgodnie z przyj tymi przez w adze

gminy wieloletnimi prognozami finansowymi oraz corocznymi uchwa ami bud etowymi.

5. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikaj ce z konieczno ci realizacji zada

asnych, zwi zane z realizacj  nowej zabudowy

Potrzeby inwestycyjne gminy Zambrów, wynikaj ce z konieczno ci realizacji zada

asnych, b  zwi zane g ównie z lokalizacj  nowej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,

us ugowej publicznej i komercyjnej oraz produkcyjnej poza obszarami o w pe ni wykszta conej

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Gmina posiada do  s abo rozwini  sie

wodoci gow  i kanalizacyjn . Wprowadzenie nowej zabudowy b dzie wi za  si  z rozbudow

sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej o brakuj ce odcinki w terenach dotychczas nieuzbrojonych.

Lokalizacja nowej zabudowy mo e wi za  si  tak e z potrzeb  rozbudowy sieci infrastruktury

komunikacyjnej poprzez budow  nowych dróg lub popraw  stanu istniej cych.

W przypadku realizacji nowej zabudowy na obszarach o w pe ni wykszta conej zwartej

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej nie przewiduje si

konieczno ci realizacji zada  w asnych. Wynika to z faktu, i  obszary te s  zaopatrzone

w podstawowe media oraz posiadaj  dost p do dróg. Ewentualne dodatkowe inwestycje mog

zaistnie  w przypadku, gdy nowa zabudowa b dzie realizowana w oddaleniu od g ównych

ci gów komunikacyjnych. Jako priorytetowe do zaopatrzenia w infrastruktur  techniczn  (sieci

wodoci gowe i kanalizacyjne) wskazane s  obszary o ju  istniej cej zwartej zabudowie.

Wyposa enie w infrastruktur  techniczn  nowo wyznaczonych terenów zabudowy b dzie zale ne

od tempa ich zabudowywania.

W perspektywie do roku 2050 w gminie Zambrów powstanie konieczno  zapewnienia

dodatkowych obiektów – szko y podstawowej, przedszkola, obka oraz obiektu POZ maj cych na

celu zaspokojenie potrzeb lokalnej spo eczno ci. W zale no ci od mo liwo ci finansowych gminy,

adze gminy zdecyduj  czy obiekty te powstan  jako nowy budynek czy us ugi, na które wyst pi

dodatkowe zapotrzebowanie, b  realizowane w istniej cych budynkach na zasadach najmu

powierzchni. Okres realizacji inwestycji z zakresu us ug spo ecznych b dzie zale ny od tempa

zagospodarowywania terenów.
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Podsumowuj c, bior c pod uwag  potrzeby inwestycyjne miasta wynikaj ce ze realizacji

zada  w asnych oraz mo liwo ci finansowania inwestycji gminnych zwi zanych z zakresu sieci

komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i spo ecznej nale y stwierdzi , e gmina posiada

wystarczaj ce mo liwo ci finansowania przysz ych zamierze  inwestycyjnych. Realizacja

kolejnych inwestycji b dzie roz ona w czasie i przeprowadzana etapowo zgodnie z przyj tymi

przez w adze miasta wieloletnimi prognozami finansowymi oraz corocznymi uchwa ami

bud etowymi.

6. Podsumowanie

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow  mieszkaniow

jednorodzinn , wyra one w powierzchni u ytkowej jest mniejsze ni  wielko  powierzchni

ytkowej mo liwej do uzupe nienia w terenach o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

oraz w terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod

zabudow  o tych funkcjach. W zwi zku z powy szym nie ma mo liwo ci wyznaczenia nowych

terenów o tej funkcji poza obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej oraz obszarami obj tymi planami miejscowymi.

Z wyników bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow  wynika, e istnieje nadwy ka

zapotrzebowania nad ch onno ci  w zakresie zabudowy o funkcji mieszkaniowej zagrodowej,

wynosz ca 198 183,74 m2 powierzchni u ytkowej, o funkcji us ug komercyjnych równa 1 620

786,74 m2 powierzchni u ytkowej, o funkcji  us ug publicznych równa 75 162,68 m2 powierzchni

ytkowej oraz o funkcji produkcyjnej wynosz ca 527 594,58 m2 powierzchni u ytkowej. Przy

za eniu, e powierzchnia u ytkowa zabudowy ka dej z funkcji stanowi 80% powierzchni

ca kowitej budynku, a budynek mieszkaniowy lub us ugowy b dzie mia  2 kondygnacje, za

budynek produkcyjny 1 kondygnacj  i wspó czynnik powierzchni zabudowy dzia ki b dzie równy

rednio 40%, a wska niki zostan  wykorzystane w 50%, wyliczone warto ci pozwalaj  na

wyznaczenie w kierunkach zagospodarowania przestrzennego nowych terenów zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej o powierzchni 61,93 ha, us ugowej komercyjnej o powierzchni 506,50

ha, us ugowej publicznej o powierzchni 23,49 ha oraz produkcyjnej o powierzchni 329,75 ha.

Cz  terenów wyznaczonych w Studium jako budowlane, zlokalizowanych poza

obszarami  o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz

nieobj tych planami miejscowymi, nie zosta o dotychczas skonsumowanych przez inwestorów,

ch onne tereny zabudowy zagrodowej zajmuj  573,55  ha, produkcyjnej 197,26 ha, zabudowy

us ugowej komercyjnej 423,16 ha, za  zabudowy us ugowej publicznej 19,31 ha. Porównuj c

mo liwe do dodania w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów tereny
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budowlane z ju  wskazanymi w kierunkach Studium ch onnymi terenami budowlanymi

stwierdzono, e w przypadku funkcji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej nie ma mo liwo ci

dodania nowych terenów w kierunkach Studium. Natomiast mo liwe jest wyznaczenie w

kierunkach zagospodarowania przestrzennego nowych terenów zabudowy produkcyjnej o

powierzchni 132,49 ha, us ugowej komercyjnej 83,34 ha, a us ugowej publicznej 4,18 ha.

Zmiana Nr 2 studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Zambrów obejmuje obszar o powierzchni  oko o 10,77 ha po ony w obr bie Czerwony Bór.

Zmiana nr 2 studium polega na zmianie przeznaczenia dz. ew. nr 59/11, 59/12 i 59/13 w celu

umo liwienia w przysz ci eksploatacji udokumentowanego z a piasków „Czerwony Bór II”,

które jest po one na tych dzia kach ewidencyjnych. W dotychczas obowi zuj cej zmianie

studium obszarowi obj temu zmian  nr 2 przypisano kierunek przeznaczenia „ZL – tereny lasów

i zadrzewie ”. Zmiana nr 2 studium zmienia kierunek przeznaczenia obszaru ni  obj tego na „PG

– obszary i tereny górnicze”. Taka zmiana pozwoli w przysz ci na uzyskanie koncesji na

wydobycie  kopalin ze z  oraz docelowo eksploatacj  z a.

Zmiana nr 2 studium nie narusza wyników analizy potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy

Zambrów. Dokonanie zmiany nr 2 studium nie spowoduje powstania nowych terenów

budowlanych o funkcjach badanych w analizie. Jedynym rezultatem dokonania zmiany nr 2

studium b dzie prowadzenie eksploatacji z a zgodnie z zasadami wyznaczonymi w koncesji na

wydobycie kopalin. Ustalenia zmiany nr 2 studium nie dotycz  wyznaczania nowych terenów

budowlanych o funkcjach zabudowa mieszkaniowa, zabudowa us ugowa oraz zabudowa

produkcyjna i magazynowa i w badanej perspektywie czasowej s  neutralne dla stanu terenów

budowlanych w gminie. Po zako czeniu eksploatacji z a teren obj ty zmian  studium b dzie

podlega  rekultywacji zgodnie z kierunkiem, który zostanie okre lony w koncesji.
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XI UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

Stan w asno ci gruntów na obszarze opracowania przedstawiono na podstawie

informacji Urz du Gminy w Zambrowie. W gminie Zambrów stan w asno ci gruntów przedstawia

si  nast puj co:

Tabela 38. Stan w asno ci gruntów w gminie Zambrów.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy Zambrów.

W ewidencji gruntów zanotowano 81 dzia ek z nieustalonym w cicielem (stanowi to

oko o 0, 5% wszystkich dzia ek w gminie).

Nieruchomo ci gruntowe pozostaj ce w zasobie gminy zlokalizowane na terenie

wszystkich obr bów, s  to g ownie grunty pod drogami.

Najwi kszy procent dzia ek b cych w posiadaniu Skarbu Pa stwa znajduje si

w obr bie o nazwie Czerwony Bór, a tak e Poryte-Jab , Wierzbowo oraz Zbrze nica. S  to

ównie lasy oraz grunty pod wodami.

ciciel Ilo  dzia ek Procent powierzchni
gminy

Gmina 1503 1,5%
Powiat 226 0,4%
Skarb Pa stwa 956 35,7%
Osoby prywatne 18 475 62,4%
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Schemat 14. Stan W asno ci w gminne Zambrów

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy Zambrów
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XII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z WYST POWANIA OBIEKTÓW

I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH

Gmina Zambrów dysponuje do  du ym potencja em umo liwiaj cym dalszy rozwój,

jednak e na terenie gminy znajduj  si  obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów

odr bnych, które wp ywaj  na  dalsze zagospodarowanie i rozwój gminy. W otoczeniu wyst puj

zarówno korzystne czynniki zewn trzne, jak i stanowi ce barier  dla dalszego rozwoju.

Ograniczenia wynikaj ce z uwarunkowa  przyrodniczych:

Rezerwaty przyrody

Rezerwat „D bowe Góry” po ony jest w pó nocnej cz ci gminy przy granicy z gmin

wiejsk om a. Zosta  on utworzony Rozporz dzeniem Nr 9/01 Wojewody Podlaskiego z dnia

30 marca 2001 r. w sprawie uznania obiektu „D bowe Góry” za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Z

2001 r. Nr 8, poz. 149) w celu zachowania w stanie naturalnym zespo u wietlistej d browy

z d bem bezszypu kowym, stanowi cego istotn  warto  ze wzgl dów przyrodniczych,

naukowych i dydaktycznych, dla którego obowi zuj  nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie

z przepisami odr bnymi.

Rezerwat „Grabówka” po ony jest we wschodniej cz ci gminy i zosta  utworzony ze

wzgl dów naukowych i dydaktycznych w celu zachowania wielogatunkowego lasu li ciastego

o wysokim stopniu naturalno ci. Przedmiotem ochrony jest gr d typowy oraz fragmenty gu

jesionowo-olszowego, dla którego obowi zuj  nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie

z przepisami odr bnymi.

Otulina om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Niewielki, pó nocny fragment gminy po ony jest w granicach otuliny om skiego

Parku  Krajobrazowego  Doliny  Narwi  ,  której  celem  (zgodnie  z  ustaw  z  16  kwietnia  2004  r.

o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651). jest zabezpieczenie formy ochrony przyrody przed

zagro eniami zewn trznymi wynikaj cymi z dzia alno ci cz owieka. Dla Parku sporz dzono plan

ochrony, w którym okre lono cele ochrony warto ci przyrodniczych, historycznych

i kulturowych oraz warto ci krajobrazowych.

Obszar Natura 2000

W zachodniej cz ci gminy  znajduj  si  obszar Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018,

który stanowi wa  ostoj  oligo- i mezotroficznych siedlisk Natura 2000 wyst puj cych na

gruntach mineralnych – muraw, wrzosowisk i ja owczysk, niedostatecznie chronionych w skali
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ogólnopolskiej, zw aszcza w ostojach Polski pó nocno-wschodniej. Na obszarze Natura 2000

obowi zuj  nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odr bnymi.

Pomniki Przyrody

Na terenie gminy zlokalizowane s  dwa pomniki przyrody, dla których obowi zuj

nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odr bnymi.

ytek ekologiczny

W miejscowo ci Poryte-Jab  (numery dzia ek ewidencyjnych: 69, 69c) zlokalizowany

jest 1 u ytek ekologiczny, którego celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie

ro linno ci ródle nego torfowiska (ekosystemu bagiennego), dla którego obowi zuj  nakazy,

zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odr bnymi.

Lasy Ochronne

Na terenie gminy znajduj  si  trzy kategorie lasów ochronnych na których nale y

ogranicza  pozyskiwanie drewna a tak e ogranicza  formy ich udost pniania.

Ograniczenia wynikaj ce z zagro enia powodzi :

Na terenie gminy nie wyst puj  obszary szczególnego zagro one powodzi .

Ograniczenia wynikaj ce z ochrony dziedzictwa kulturowego:

Na obszarze gminy znajduj  si  obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz stanowiska

archeologiczne, które podlegaj  ochronie zgodnie z ustaw  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Dzia ania prowadzone na

obiektach obj tych ochron  zgodnie z powy sz  ustaw  nale y prowadzi  w uzgodnieniu

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ograniczenia wynikaj ce z uwarunkowa  transportowych i infrastruktury technicznej:

Ze wzgl du na przebieg przez teren gminy dwutorowej linii elektroenergetycznej

400 kV relacji Ostro ka – om a, wyst puje ograniczenie w u ytkowaniu terenów

znajduj cych si  w pasie technologicznym o szeroko ci po 35 m o w obie strony od osi

linii.

Ze wzgl du na przebieg przez teren gminy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji

om a – Zambrów – Wysokie Mazowieckie, wyst puje ograniczenie w u ytkowaniu
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terenów znajduj cych si  w pasie technologicznym od tej linii o szeroko ci po 19 m od

osi linii w obie strony dla jednotorowych linii.

Na obszarze gminy zlokalizowane s   gazoci gi wysokiego ci nienia oraz gazoci g

jamalski, od których obowi zuj  strefy kontrolowane okre lone w Rozporz dzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  sieci gazowe. Zgodnie w ww. rozporz dzeniem w tej strefie

nie nale y wznosi  budynków, sk adów i magazynów, sadzi  drzew. Stref

kontrolowanych do gazoci gów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla

których przed tym dniem wydano pozwolenie na budow  stosuje si  szeroko ci stref

kontrolowanych okre lonych w za czniku nr 2 do ww. rozporz dzenia.

Na terenie gminy funkcjonuj  trzy obszary górnicze: Krajewo- towo Zbrze nica oraz

Zbrze nica I oraz cztery tereny górnicze Krajewo- towo, Zbrze nica, Zbrze nica 1,

Czerwony Bór 1, z których na podstawie obowi zuj cych koncesji wydobywane s

kruszywa naturalne.

Przebieg dróg krajowych nr 8, nr 63 i nr 66 powoduje ograniczenia

w zagospodarowaniu terenów po onych w rejonie tych dróg z uwagi na ich

odzia ywania. Ograniczenia wynikaj  równie  z Rozporz dzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430) w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przez teren gminy przebiegaj  nieczynne linie kolejowe, a zgodnie z ustaw  z dnia 28

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 789) budowle i budynki

mog  by  usytuowane w odleg ci nie mniejszej ni  10 m od granicy obszaru

kolejowego, z tym e odleg  ta od osi skrajnego toru nie mo e by  mniejsza ni  20

m.

Na obszarze gminy funkcjonuj  tereny zamkni te, zlokalizowane na dzia ce

ew. nr 66, 67/1, 68 w obr bie Czerwony Bór, na dzia ce nr 183 w obr bie ady-Borowe

oraz na dzia ce nr 229 w obr bie Szeligi-Le nica. S  to tereny kolejowe, stanowi ce

cz  nieczynnej linii kolejowej.

Na terenie gminy zlokalizowane s  uj cia wód podziemnych. W celu zapewnienia

odpowiedniej jako ci wody ujmowanej dla ludno ci do spo ycia  na podstawie ustawy

z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115, poz. 1229) ustanowiona jest

bezpo rednia strefa ochronna uj cia wody w granicach dzia ek ewidencyjnych, na

których si  znajduj , w których obowi zuje m.in. zakaz przebywania osób nie

zwi zanych z eksploatacj  uj cia, odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby
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nie mog y one przedostawa  si  do urz dze  poboru wody . Strefa ochrona wp ywa na

sposób zagospodarowania wokó  niej.

XIII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z WYST POWANIA OBSZARÓW

NATURALNYCH ZAGRO  GEOLOGICZNYCH

Na terenie gminy Zambrów wyst puj  obszary predysponowane do wyst powania na

nich ruchów masowych. Znajduj  si  one w cz ci pó nocno-zachodniej (w zwi zku z rze

terenu – s  to najwy sze wzniesienia na terenie gminy).

XIV UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z WYST POWANIA

UDOKUMENTOWANYCH Z  KOPALIN, ZASOBÓW WÓD

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW

PODZIEMNEGO SK ADOWANIA DWUTLENKU W GLA ORAZ

WYST POWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH

Na terenie gminy Zambrów wyst puj  nast puj ce udokumentowane z a:

Czerwony Bór I – z e mieszanek wirowo-piaskowych (pospolite)  zosta o

zagospodarowane, kierunek  rekultywacji le no-wodna

Czerwony Bór  - z a mieszanek wirowo-piaskowych (pospolite); eksploatacja

zaniechana

dziwuje I – z e piasek ze wirem, kategoria z a – przemys owe, kierunek

rekultywacji le no-wodna

dziwuje II - piasek ze wirem, kategoria z a – przemys owe, kierunek  rekultywacji

le no-wodna;

dziwuje III - piasek ze wirem,  kategoria z a – przemys owe, kierunek  rekultywacji

rolniczo-le na

Zbrze nica - piasek (pospolite), zosta o zagospodarowane, , kategoria z a –

przemys owe, kierunek  rekultywacji le no-wodna

Zbrze nica I - piasek (pospolite), , kategoria z a – przemys owe, kierunek

rekultywacji rolniczo-wodna
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Zbrze nica II - piasek (pospolite), kategoria z a – przemys owe; kierunek  rekultywacji

rolniczo-wodna

Krajewo- towo - z a piasków budowlanych, zosta o zagospodarowane, kategoria

a – przemys owe, kierunek  rekultywacji le no-wodna

Podgórze – piaski kwarcowe do produkcji ceg y wapienno-piaskowej, z e rozpoznane

wst pnie

Czerwony Bór II – z e kruszywa naturalnego, z e rozpoznane szczegó owo.

Zasoby wód podziemnych

 Pierwszy poziom wodono ny stanowi g ówne ród o zaopatrzenia w wod , znajduje si

w  okolicach  wsi  Czerwony  Bór,  a  jego  strop  le y  na  g boko ci  15-50  m.  Zasilany  jest  poprzez

infiltracj  z poziomu wód gruntowych lub przes czanie opadów atmosferycznych.

Drugi poziom wodono ny eksploatowany jest g ównie poprzez studnie, a zasilany

poprzez s czenie pionowe przez s abo przepuszczalne utwory rozdzielaj ce warstwy

wodono ne. Le y na g boko ci ok. 60-100 m. Oba poziomy spe niaj  kryteria g ównego

poziomu u ytkowego.

Obszar gminy znajduje si  równie  w granicach JCWPd nr 51. Wg bada

przeprowadzonych w 2005r. jako  wód Jednostkowej Cz ci Wód Podziemnych okre lana jest

jako dobra, pod wzgl dem ryzyka niespe nienia celów rodowiskowych obszar jest niezagro ony.

Zachodnia cz  gminy znajduje si  w granicach trzeciorz dowego zbiornika porowego

Subniecka Warszawska (GZWP nr 215), o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 250 tys. m3/d

i redniej g boko ci uj cia 160 m. Zbiornik ten nie posiada szczegó owej dokumentacji

hydrogeologicznej.

Tereny górnicze

W rejestrze terenów górniczych znajduje si :

Czerwony  Bór  I   –  powierzchnia:  9869  m2,  nr  w  rejestrze  XXII/1/30;   organ  nadzoru

górniczego: okr gowy Urz d Górniczy – Lublin, z e kruszywa naturalnego,

Zbrze nica - powierzchnia: 19749 m2,  nr  w  rejestrze  10-10/3/274;   organ  nadzoru

górniczego: okr gowy Urz d Górniczy – Lublin, z e kruszywa naturalnego,

Zbrze nica I - powierzchnia: 15306 m2,  nr  w  rejestrze  10-10/3/277;   organ  nadzoru

górniczego: okr gowy Urz d Górniczy – Lublin, z e kruszywa naturalnego,

Krajewo towo – powierzchnia: 18854m2, nr w rejestrze 10/10/5/407, organ nadzoru

górniczego: okr gowy Urz d Górniczy – Lublin, z e kruszywa naturalnego.
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W zwi zku z wyznaczeniem terenów górniczych (przestrzeni obj tych przewidywanym,

szkodliwym wp ywem robót górniczych), zagospodarowanie terenu powinno by  ograniczone.

Zagospodarowanie terenu nie mo e uniemo liwia  wykonywania dzia alno ci obj tej koncesj

(w tym, na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dopuszczalne jest wyznaczanie filarów ochronnych oraz w razie konieczno ci, wprowadzanie

zakazów zabudowy).

Udokumentowane kompleksy podziemnego sk adowania dwutlenku w gla

W granicach Gminy Zambrów nie wyst puj  udokumentowane kompleksy podziemnego

sk adowania dwutlenku w gla.
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XV UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU SYSTEMU KOMUNIKACJI

Uk ad drogowy gminy stanowi jeden z najistotniejszych elementów ca ego uk adu

przestrzennego. Sie  drogowa gminy jest dobrze rozwini ta, na terenie gminy zlokalizowane s

cz ciowo dwa wa ne w y komunikacyjne: w ze  „Zambrów”, który w wi kszej cz ci

zlokalizowany jest w gminie miejskiej Zambrów oraz „Wi niewo”, który w wi kszo ci znajduj  si

w gminie wiejskiej Zambrów.

Sie  drogow  tworz : drogi krajowe, drogi powiatowe oraz drogi gminne, które

ustanowione s  jako drogi publiczne, ale tak e drogi i ulice niezaliczone do kategorii dróg

publicznych.

Na terenie gminy Zambrów  zlokalizowanych jest 626,9 km dróg , w tym:

drogi krajowe – 49 km,

drogi powiatowe – 104,9 km,

drogi gminne – 148 km.

drogi dojazdowe do gruntów rolnych – ok. 325km

Podstawowy uk ad drogowy gminy Zambrów stanowi  drogi:

krajowe:

nr 8 relacji granica pa stwa – Kudowa-Zdrój – K odzko – Z bkowice skie – Wroc aw –

Ole nica – Syców – K pno – Walichnowy – Wielu  – Be chatów – Piotrków Trybunalski –

Rawa Mazowiecka – Warszawa – Radzymin – Wyszków – Ostrów Mazowiecka – Zambrów

– Bia ystok – Korycin – Augustów – Suwa ki – Budzisko – granica pa stwa;

nr  63  relacji  granica  pa stwa  –  W gorzewo  –  Gi ycko  –  Pisz  –  Kisielnica  –  om a  –

Zambrów – Ceranów – Soko ów Podlaski – Siedlce – uków – Radzy  Podlaski – Wisznice

– S awatycze – granica pa stwa;

nr 66 relacji  Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bra sk – Bielsk Podlaski – Kleszczele –

Czeremcha – Po owce – granica pa stwa;

powiatowe:

nr 1938B Wygoda - Modzele-Wypychy - Zanie - droga 8

nr 1940B od drogi 1939B - Pucha y - Milewo – ady Borowe - ady Polne - Szeligi-Kolonia

nr 1984B droga 8 - Ko aki Ko cielne

nr 1993B Zambrów(ul. Podedwornego) - Cieciorki - Konopki - P sy-Lipno - do drogi 679

nr 1994B Wi niewo - Poryte - do drogi 63

nr 1995B droga 63 - Polki-Teklin

nr 1997B droga 63 - Bacze Mokre

nr 1998B droga 63 - ledzie
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nr 1999B Zambrów - Zakrzewo Stare - Tab dz

nr 2000B Zambrów - S dziwuje - Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo

nr 2013B Wi niewo-Grabówka

nr 2015B Zambrów(ul. Wyszy skiego) - Szczodruchy - Sanie-D b - Ko aki Ko cielne

nr 2017B droga 66 - Wdzi ko  Drugi

nr 2019B Mroczki - Tarnowo - Goski - Skar yn Stary- Skar yn Nowy - Miodusy Wielkie

nr 2020B D ugobórz Drugi - Rykacze - Skar yn Stary - Zar by-Kromki - Zar by-Grzyma y –

granica województwa

nr 2021B Boruty-Goski - Goski Du e - do drogi 2020B

nr 2022B Osowiec – Brajczewo - Sierzputy

nr 2023B Laskowiec Stary - Rykacze

nr 2025B Zambrów(ul. W do kowska) - W do ki - Grzyma y - Zagroby- townica -

Czartosy – Srebrny Borek - Srebrna - droga 8

nr 2026B D ugobórz Drugi - Czartosy

nr 2027B od drogi 2025B - Sasiny - Grochy- townica

nr 2029B Mroczki – granica województwa;

gminne:

nr 106011B P sy Lipno-Gronostaje (granica gminy)

nr 106012B ady Borowe-do drogi pow. Wygoda – gr. gm. Zambrów – Zanie

nr 106013B ady Borowe – Szeligi Stare

nr 106014B Szeligi Stare- ubnice (granica gminy)

nr 106015B Konopki do dr pow. Wygoda - gr. gminy – Zanie

nr 106016B Szeligi Stare-Szeligi Nowe do granicy gminy

nr 106017B Cieciorki – Gardlin - Wi niewo

nr 106018B Wi niewo - Pod atki Du e (granica gminy)

nr 106019B Wi niewo-Wróble (granica gminy)

nr 106020B Grabówka-Wróble (granica gminy)

nr 106021B Grabówka-droga pow. Zambrów – Wierzbowo – Ko aki Ko .

nr 106022B Zambrów – Grabówka

nr 106023B  Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka

nr 106024B Wierzbowo Nowe – Wierzbowo Stare – R biszewo (granica gminy)

nr 106025B Laskowiec Stary – Wdzi ko  I – Wdzi ko  II –Krajewo Bia e do dr. woj.

nr 106026B Krajewo Bia e – Miodusy Wielkie (granica gminy)

nr 106027B Wdzi ko  II – Skar yn Stary
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nr 106028B Krajewo Bia e do drogi cz cej Wdzi ko  II ze Skar ynem Starym

nr 106029B Skar yn Nowy do drogi cz cej Wdzi ko  II ze Skar ynem Starym

nr 106030B Chorzele do drogi cz cej Wdzi ko  II ze Skar ynem Starym

nr 106031B Droga powiatowa Laskowiec Stary – Rykacze – kol. Laskowiec Nowy

nr 106032B Od drogi pow. w Laskowcu Nowym do drogi pow. D ugobórz – Skar yn Stary

– Prze dziecko Mroczki

nr 106033B Rykacze – Wola Zambrowska

nr 106034B Droga w Woli Zambrowskiej od drogi krajowej 66 do drogi krajowej 63

nr 106035B Osowiec -  Rykacze

nr 106036B Grochy Pogorzele – Chorzele

nr 106037B Grochy Pogorzele – Tarnowo Goski

nr 106038B Zar by Kramki – Goski Pe ki

nr 106039B Zar by Kramki – kol. Zar by Kramki

nr 106040B Zar by Kramki – Zar by Skórki (granica gminy)

nr 106041B Granica gminy Zar by- wie ki – Zar by-Kramki – Zar by-Krzt ki – Rosochate

(granica gminy)

nr 106042B Rykacze – Zar by- wie ki (do drogi powiatowej 23566)

nr 106043B Grochy townica – Jachy (granica gminy)

nr 106044B Mroczki – Lenarty (granica gminy)

nr 106045B Droga krajowa 63 – Grochy townica

nr 106046B Drogoszewo – droga cz ca Jachy z Grochami townica

nr 106047B Droga krajowa 63 we wsi Chmiele Pogorzele – Grochy townica

nr 106048B Sasiny – Grochy Pogorzele

nr 106049B Droga do wsi D bki – od drogi powiatowej Sasiny – Grochy townica

nr 106050B  Droga we wsi Tarnowo Goski

nr 106051B Droga powiatowa D ugobórz – Skar yn S. – O daki – Osowiec

nr 106052B Zagroby townica – Nowy Borek - townica Parcel

nr 106053B Droga powiatowa D ugobórz – Czartosy – Zagroby townica

nr 106054B D ugobórz – droga Zagroby townica do dr. pow. D ugobórz – Czartosy

nr 106055B Grzyma y – Krajewo Korytki

nr 106056B Krajewo Borowe – Krajewo- towo – droga krajowa nr 8

nr 106057B D ugobórz I – W do ki Bu ki

106058B Zambrów – W do ki Bu ki – Krajewo Korytki droga krajowa nr 8

nr 106059B Brajczewo – droga cz ca Goski Du e ze Skar ynem S.



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

170

nr 106060B Skar yn Stary – Goski Du e

nr 106061B Pruszki – Krajewo Stare od drogi pow. S dziwuje – Zagroby Zakrzewo

nr 106062B Droga pow. Zakrzewo Stare – Tab dz - Zakrzewo Stare – Stare Krajewo

nr 106063B Droga pow. Zambrów – Tab dz – Krajewo wik y

nr 106064B ledzie – Zagroby Zakrzewo – droga pow. Zambrów – Tab dz

nr 106065B Zagroby Zakrzewo – skrzy owanie dróg powiatowych Zambrów – Tab dz

i S dziwuje – Zagroby Zakrzewo

nr 106066B ledzie – Przytu y (droga cz ca Zbrze nic  z Tab dzem)

nr 106067B Poryte-Jab  – droga krajowa 63

nr 106068B Nagórki Jab  – Klimasze – Poryte-Jab

nr 106069B Nagórki Jab  – Klimasze

nr 106070B Nagórki Jab  – Poryte-Jab

nr 106071B Gardlin – droga krajowa nr 8

nr 106072B Poryte-Jab  – Koziki Ja brzyków Stok

nr 106073B Bacze Mokre – Zbrze nica

nr 106074B Bacze Mokre – Pstr gi

nr 106075B Droga pow. Laskowiec Stary – Rykacze – Laskowiec Nowy

nr 106076B Zbrze nica – Pstr gi –Tab dz

nr 106077B Tarnowo Goski – Zar by Grzyma y

Powi zania zewn trzne zapewnia:

droga krajowa nr 8 o przebiegu od po udniowej granicy pa stwa z Czechami (przej cie

graniczne w miejscowo ci Kudowa-Zdrój) do pó nocnej granicy pa stwa z Litw

(przej cie graniczne w miejscowo ci Budzisko), tworzy powi zanie komunikacyjne

Zambrowa z centraln , po udniow  oraz pó nocn  cz ci  Polski. Droga ta stanowi

mi dzynarodowy odcinek trasy E67;

droga krajowa nr 63 o przebiegu od granicy pa stwa  z Rosj  (przej cie graniczne Per y-

Kry owo) do granicy pa stwa z Bia orusi  (przej cie graniczne S awatycze –

Domaczewo). Droga ta stanowi po czenie z drog  krajowej nr 2

(z województwem mazowieckim) oraz drog   krajow  nr 8 i tworzy powi zania

komunikacyjne z pó nocna, centraln  i wschodni  cz ci  Polski;

droga krajowa nr 66 o przebiegu od Zambrowa do granicy pa stwa z Bia orusi

(przej cie graniczne Po owcach) tworzy powi zanie komunikacyjne ze wschodni

cz ci  Polski.

Drogi krajowe cza gmin  Zambrów z otaczaj cymi gminami jak równie  z o rodkami

ponadregionalnymi (Bia ystok, om a) i regionalnymi (Zambrów, Wysokie Mazowieckie).
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Najbardziej obci one ruchem s  trasy przelotowe prowadz ce z kierunku wschód -

zachód (droga krajowa nr 8) oraz pó noc – po udnie ( drogi krajowe nr 63 i 66 )przez teren gminy

Zambrów.

Przebieg dróg krajowych na terenie gminy wiejskiej Zambrów jaki i w mie cie Zambrów

mo e ulec zmianie z uwagi  na wybudowanie obwodnicy Zambrowa i Wi niewa.

Powi zania wewn trzne tworz  drogi  powiatowe,  które  cz  gmin  Zambrów

z otaczaj cymi je gminami w tym o rodkami regionalnymi (Zambrów) oraz drogi gminne.

W gminie najbardziej obci one ruchem samochodowym s  drogi, które prowadz  do

miasta Zambrowa. S  to  drogi:

 krajowa nr 8, nr 63, nr 66;

powiatowe nr 1993B, nr 2000B, nr 2015B, nr 2020B, nr 2025B;

gminne nr 106071B, nr 106061B, nr 106058B, nr 106034B.

 Wzrastaj cy ruch samochodów osobowych i ci arowych powoduje konieczno

modernizacji istniej cego uk adu drogowego oraz dostosowania ich parametrów zgodnie

z przepisami odr bnymi w celu zapewnienie bezpiecze stwa zarówno w ruchu samochodowym

jaki i pieszym.

Stan techniczny dróg w gminie jest zró nicowany, na jako  dróg ma wp yw przede

wszystkim nat enie ruchu oraz istniej cy stan nawierzchni. Nawierzchnie dróg wymagaj

bie cych napraw oraz modernizacji. Do chwili obecnej wybudowano ok. 130 km dróg

publicznych o nawierzchniach asfaltowych, z czego 102 km dróg gminnych oraz wyremontowano

ok. 120 km pozosta ych dróg.

Nat enie ruchu

W 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi a ca oroczny

cykl pomiarowy obejmuj cy 9 dni pomiarowych na drogach krajowych. Pomiary nat enia ruchu

odbywa y si  w godzinach dziennych od 6-22 oraz w nocy w godzinach 22-6. W trakcie trwania

pomiarów rejestrowano wszystkie pojazdy silnikowe oraz rowery. Najwi ksze nat enie ruchu

samochodowego na  terenie gminy zaobserwowano na odcinku drogi krajowej nr 8  (14756

i 12574 poj. silnikowych /dob ).

Poni sza tabela przedstawia szczegó owy opis nat enia ruchu na drogach krajowych.
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Tabela 39. Nat enie ruchu na drogach krajowych.

N
um

er
pu

nk
tu

po
m

ia
r.

N
um

er
dr

og
i

Opis odcinka

Pojazdy
silnikowe
ogó em

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych

Pikieta

ugo
(km)

Nazwa

M
ot

oc
yk

le

Sa
m
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so

b.
m

ik
ro

bu
sy

Le
kk

ie
sa

m
.C

i
ar

ow
e

(d
os

ta
w

cz
e)

Sam.
ci arowe

Au
to

bu
sy

Ci
gn

ik
ir

ol
ni

cz
e

Ro
w

er
yPocz. Ko c.

Be
z

pr
zy

cz
.

Z
pr

zy
cz

.

50701 8 553,3 579,5 26,9
OSTRÓW MAZ.-
ZAMBRÓW

12574 24 6592 1061 680 4123 90 4 5

50702 8 579,5 583,8 4,3
ZAMBRÓW  /
PRZEJ CIE/

14756 38 7933 1158 1017 4475 129 6 50

50704 63 146,0 168,6 22,7
OM A-

ZAMBRÓW
5651 24 4276 497 183 585 64 22 17

50711 63 168,6 173,9 5,3
ZAMBRÓW  /
PRZEJ CIE/

13255
10
8

10512 959 443 1059 167 7 201

50706 66 0,0 18,7 18,7
ZAMBRÓW-
WYSOKIE MAZ.

5243 16 3724 416 266 765 43 13 29

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ze strony internetowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010.

Komunikacja zbiorowa

Transport zbiorowy oparty jest na sieci komunikacji autobusowej PKS, gdzie g ówn

stacj  jest Zambrów. Na terenie gminy nie ma wydzielonych osobnych pasów ruchu dla

komunikacji autobusowej PKS. Przedsi biorstwa komunikacyjne obs uguj  linie podmiejskie,

cz ce gmin  Zambrów z okolicznymi miejscowo ciami oraz o rodkami ponadregionalnymi

i regionalnymi.

System parkowania

Miejsca parkingowe i postojowe ogólnodost pne wyst puj  na terenie gminy  nielicznie,

zlokalizowane s  przy budynkach u yteczno ci publicznej.

Kolej

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 36 relacji Ostro ka - niadowo - Czerwony

Bór - apy , na której zawieszono przewozy od  Czerwonego Boru do ap.
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Schemat 15. Przebieg linii kolejowych  w gminie Zambrów

ród o: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/gospodarka/infrastruktura/transport_kolejowy/siec_kolejowa/sieckolej.htm

cie ki rowerowe

Na terenie gminy zrealizowane s  dwie cie ki rowerowe o cznej d ugo ci  1,93 km.

Jedna z nich prowadzi z miasta Zambrowa do D ugoborza,  natomiast druga czy Wol

Zambrowsk  ze Starym Laskowcem w ci gu  drogi krajowej nr 63.

Szlaki turystyczne

Na terenie gminy wyznaczone zosta y 2 szlaki turystyczne, które mo na pokona  pieszo,

jak równie  rowerem. Szlaki te maj  swoj  kontynuacj  poza granicami gminy Zambrów. Nale

do nich szlaki:

Czerwony: Gie czyn – Czerwony Bór – Szumowo;

Niebieski: Gie czyn – Czerwony Bór – Wygoda.
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XVI UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE ZE STANU SYSTEMÓW

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  W TYM STOPNIA UPORZ DKOWANIA

GOSPODARKI WODNO- CIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ

GOSPODARKI ODPADAMI

1. Zaopatrzenie w wod

Gmina wiejska Zambrów jest niemal w 100% zwodoci gowana. Sie  obejmuje 70 wsi,

w których korzysta z niej ok 2200 gospodarstw. D ugo  sieci wodoci gowej na omawianym

terenie wynosi 192,14 km. Na terenie gminy Zambrów znajduj  si  dwie hydrofornie - uj cia

wody do lokalnych wodoci gów. Zlokalizowane s  we wsi Prze dziecko-Mroczki (woda

dostarczana jest do miejscowo ci Prze dziecko Mroczki, Drogoszewo, Grochy townica, Sasiny,

Chmiele, Tarnowo Goski, Grochy Pogorzelec, D bki, Osowiec) oraz Poryte-Jab  (zaopatruje

mieszka ców wsi Poryte-Jab ).

Wydajno  uj cia w m. Prze dziecko Mroczki wynosi Q rd = 155 m3/d. Wydajno  uj cia

w m. Poryte-Jab  wynosi Q rd = 100 m3/d. Uj cia te korzystaj  z pierwszego czwartorz dowego

poziomu wodono nego. Pozosta e miejscowo ci z terenu gminy zaopatrywane s  z hydroforni

zlokalizowanych na terenach innych gmin. Na terenie gminy Zambrów woda podziemna jest

ównym ród em zaopatrzenia ludno ci w wod .
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Schemat 16. Schemat istniej cej sieci wodoci gowej

ród o: opracowanie w asne
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Tabela 40.  Uj cia wód podziemnych w gminie Zambrów ( ród o: „Korekta bilansu zasobów wód
podziemnych województwa om skiego w uk adzie gminnym” oprac. M. Mazur, om a, dn.
30.XI.1998r.)

Lp. Miejscowo ytkownik Liczba
studni

Rok
wykonania

Zasoby uj cia/
depresja [m3/h]

1 Cieciorki Kolonia

W
YS

O
CZ

YZ
N

A
W

YS
O

KO
M

AZ
O

W
IE

CK
A

Kowalik Henryk 1 1990 -

2 ugobórz Specjalistyczny O rodek
Szkolno-Wychowawczy

1 1990 11,3/4,85

3 ugobórz Jadczak Eugeniusz 1 1988 4,5/5,25

4 osie-Do gi Ferma Tuczu Trzody
Chlewnej wodoci g
wiejski

1 1977 50,0/25,0

5 Prze dziecko
Mroczki

Wodoci g wiejski 2 1973, 1980 30,33/28,0

6 Laskowiec Stary Pawe  Kaczy ski 1 1944 3,0/3,4

9 Wdzi ko Zdzis aw Go aszewski 1 1990 9,0/8,3

10 Czerwony Bór

M
I

DZ
YR

ZE
CZ

E
O

M
Y

SK
IE

Jednostka Wojskowa
3466

8 Od 1963 115,0/3,3-9,4

11 Czerwony Bór PKP 1 1970 68,0/9,7

12 Krajewo Korytki Spó dzielnia Produkcji
Ogrodniczej

1 1980 22,0/4,55

13 Poryte-Jab By y PGR, wodoci g
wiejski

2 1969. 1977 62,6/11,3

2. Odprowadzanie cieków i wód opadowych

W obszarze gminy wsie Nagórki-Jab , Klimasze, Wola Zambrowska, Cieciorki,

oraz cz  wsi Wola Zambrzycka i Poryte Jab  obj te s  sieci  kanalizacji sanitarnej w uk adzie

grawitacyjno-t ocznym z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczani cieków w Nagórkach-

Jab oni. Oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego ma przepustowo  6500 m3/d.  Obecnie

sie  kanalizacyjna mierzy 19,4km, korzysta z niej ponad 1500 mieszka ców terenów wiejskich.

  Na terenie gminy zlokalizowane s  mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków.

Znajduj  si  one :
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Schemat 17. Schemat istniej cej sieci kanalizacyjnej

ród o: opracowanie w asne
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w Czerwonym Borze (oczyszczalnia nale ca do Podlaskiej Instytucji Gospodarki

Bud etowej „BIELIK”), o przepustowo ci 200m3/d, obs uguj ca zak ad karny, o rodek

dla uchod ców i osiedle mieszkalne,

w  miejscowo ci  Poryte-Jab  na  terenie  by ego  PGR,  o  przepustowo ci  9,0m3/d

obs uguj ca trzy bloki wielorodzinne (obs ugiwana przez Wodoci gi Wiejskie sp. z o.o),

w Osowcu oraz we wsi Zakrzewo Stare (przy Szko ach Podstawowych),

w D ugoborzu (przy Specjalistycznym O rodku Szkolno-Wychowawczym),

o przepustowo ci 50 m3/d.

Wszystkie powy sze instalacje posiadaj  wa ne pozwolenia zintegrowane lub wodno-

prawne, dla wi kszo ci z nich odbiornikiem jest rzeka Jab onka. Pozosta e obiekty u yteczno ci

publicznej oraz mieszka cy, nieobj ci sieci  kanalizacyjn , korzystaj  z przydomowych

oczyszczalni cieków lub bezodp ywowych zbiorników, które s  nara one na nieszczelno ci.

Gmina planuje budow  przydomowych oczyszczalni cieków, szczególnie na obszarach,

gdzie sie  kanalizacyjna nie jest rozwi zaniem korzystnym ekonomicznie. W 2008 r.

funkcjonowa o na terenie gminy ok. 150 takich oczyszczalni. W 2011 r. dofinansowano budow

21 tego typu obiektów oraz przy czono do sieci kanalizacyjnej wie  Wola Zambrowska. W 2012

r. do sieci pod czono miejscowo  Cieciorki, co umo liwi rozszerzanie sieci o kolejne

gospodarstwa domowe w okolicy, a tak e wybudowano ok. 200 przydomowych oczyszczalni.

3. Ciep ownictwo

Na terenie gminy istniej  zró nicowane ród a wytwarzania energii cieplnej, obs uguj ce

budynki u yteczno ci publicznej, zak ady przemys owe i gospodarstwa ogrodnicze. Dla

wi kszo ci mieszka ców gminy ród em energii cieplnej jest w giel kamienny (94%), jedynie 5%

korzysta z oleju opa owego, za  gaz ziemny stanowi jedynie 1% udzia u w strukturze róde

ciep a w gminie. W 1997 dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania

z konwencjonalnej - w glowej, na proekologiczna – olejow  w 13 budynkach szkolnych.

W ramach PO  na lata 2004-2011 w adze gminy zaplanowa y modernizacj  (lub wymian )

istniej cych róde  ciep a opalanych paliwem sta ym na nowoczesne kot y opalane paliwem

gazowym, p ynnym lub biomas .

Istniej ce ród a ciep a pokrywaj  zapotrzebowanie odbiorców. Stan techniczny róde

ciep a jest zró nicowany. Jednak ich praca, w wi kszo ci na paliwie sta ym (w giel, koks),
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Schemat 18. Schemat istniej cej elektroenergetycznej

ród o: opracowanie w asne
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przyczynia si  do zanieczyszczenia rodowiska. Z punktu widzenia ekologii róde  ciep a,

nale y podkre li  zbyt ma e wykorzystanie systemu gazowego znajduj cego si  na terenie

gminy.

4.  Elektroenergetyka

Przez teren gminy Zambrów przechodz , napowietrzne linie energetyczne 110kV

krajowego systemu sieci WN: linia Wysokie Mazowieckie – Zambrów – om a oraz sie

napowietrzna i kablowa redniego i niskiego napi cia. Przez teren gminy przebiega linia

najwy szego napi cia 400kV o znaczeniu ponadlokalnym  relacji Ostro ka – om a 400kV.

System istniej cych urz dze  energetycznych w zasadzie zaspokaja bie ce potrzeby.

wskazana jest budowa stacji transformatorowej 110/15kV we wsi Nagórki-Jab . Dost p do

energii elektrycznej jest powszechny, lecz konieczna jest modernizacja linii zasilaj cych 15kV

oraz innych istniej cych urz dze  elektroenergetycznych.

5. Gazyfikacja

Istniej cy system gazoci gów wysokiego ci nienia w obszarze gminy pozwala na

bezpo rednie jej zaopatrzenie w gaz przewodowy. Przez obszar gminy przebiega gazoci g

tranzytowy Rosja - Niemcy oraz gazoci g wysokiego ci nienia relacji Bia ystok – Wyszków

z odga zieniem biegn cym  z Zambrowa do om y.

Gmina posiada „Koncepcj  gazyfikacji", opracowan  przez Przedsi biorstwo

Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Bia ymstoku z 1993 roku. Wed ug

dokumentacji ród em zasilania b  gazoci gi wysokiego ci nienia o rednicy 200 i 250 mm,

poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia: jedn  istniej , wspóln  dla miasta

Zambrowa i gminy Zambrów (obecnie wykorzystywan  tylko przez miasto) i drug ,

projektowan  (zapewniaj  w ciwy rozk ad ci nienia), zlokalizowan  w okolicy wsi D ugobórz

Pierwszy. Na terenie gminy gaz rozprowadzany b dzie sieci redniego ci nienia z redukcj

ci nienia bezpo rednio u odbiorców.

Post p w realizacji inwestycji gazyfikacyjnych uwarunkowany jest sytuacj  finansow

gmin jak równie  mieszka ców.

Tylko du a ilo  odbiorców, skoncentrowanych na pewnym obszarze, decyduje

o op acalno ci tych inwestycji (koszty przesy u). Dlatego obszary o zabudowie indywidualnej,

rozproszonej prawdopodobnie nigdy nie osi gn  wska ników op acalno ci inwestycji.
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Na dzie  dzisiejszy tylko miasto Zambrów realizuje program gazyfikacji miasta.

Zamierzeniem docelowym koncepcji gazyfikacji gminy jest stworzenie sieci umo liwiaj cej

dost p do gazu przewodowego we wszystkich wsiach gminy.

6. Gospodarka odpadami

Gmina korzysta z miejskiego sk adowiska odpadów zlokalizowanego na obszarze by ych

terenów wojskowych (Czerwony Bór), w odleg ci oko o 3,5 km w kierunku zachodnim od

miejscowo ci Krajewo- towo. Nowa instalacja Zak adu Przetwarzania i Unieszkodliwiania

Odpadów obejmuje:

nowo wybudowan  kwater  do unieszkodliwiania odpadów innych ni  niebezpieczne

i oboj tne,

star  zrekultywowan  kwater ,

kwatery do unieszkodliwiania odpadów zawieraj cych azbest,

system ujmowania odcieków oraz  system ujmowania gazu sk adowiskowego,

instalacje pomocnicze oraz pozosta e obiekty niezb dne do prawid owego

funkcjonowania instalacji.

Sk adowisko urz dzone zgodnie z zasadami ochrony rodowiska. Jest to nowy obiekt

spe niaj cy wymagania sanitarne i ekologiczne okre lone dla tego rodzaju obiektów, jest

odpowiednio uszczelnione, posiada drena , a tak e jest monitorowane co kwarta , co zmniejsza

ryzyko ska enia gleby odciekami. Istnieje równie  kilka tzw. „dzikich wysypisk”, które stanowi

zagro enie dla rodowiska glebowego i wód gruntowych.

7.  Wykorzystanie odnawialnych róde  energii

Gmina Zambrów le y w obszarze Zielonych P uc Polski. Wykorzystanie róde

odnawialnych do pozyskania energii przyczyni si  to do redukcji zanieczyszcze rodowiska oraz

realizacji Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina znajduje si

w rejonie Polski o do  dobrej potencjalnej u yteczno ci energii s onecznej. Istniej  tu tak e

znaczne ilo ci naturalnej niewykorzystanej biomasy, oraz du e ilo ci gruntów marginalnych,

przydatnych do upraw ro lin energetycznych. Rozwój wykorzystania odnawialnych róde  energii

jest zobowi zaniem Polski wobec dyrektyw prawa unijnego, a tak e polityki energetycznej

Polski.
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XVII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z ZADA  S CYCH REALIZACJI

PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w gminie Zambrów okre lone

 w nast puj cych dokumentach:

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) – okre laj ca

inwestycje strategiczne z punktu widzenia spójno ci terytorialnej i przestrzennej kraju,

przyj te przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w uzgodnieniu z innymi ministrami

i programami;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego z 2003 r. (PZPWP)

– okre laj cy inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym nale ce do

zada  podstawowych i potencjalnych;

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. – okre laj ca d ugoterminowe

cele rozwoju i docelow  wizj  rozwoju, a tak e wskazuje obszary dzia ania w celu

osi gni cia docelowej wizji;

inne dokumenty programowe i strategie.

Inwestycja dokument

Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczych RPZ Zambrów 110/15 kV (PKstattP) PZPWP

Kompleksowy program budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych w pow.
zambrowskim PZPWP

Realizacja inwestycji w ramach zadania pod nazw  „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do
parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku granica województwa mazowieckiego –
pocz tek obwodnicy Zambrowa (od km 561+043 do km 575+955)” – planowany koniec
prac: lato 2017

Decyzja Nr 18/2014
Wojewody

Podlaskiego o
zezwoleniu na

realizacj  inwestycji
drogowej (ZRID) znak:

WI-
I.7820.2.11.2013.MB
z dnia 18.07.2014 r.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 m.in. na odcinku tzw. „obwodnicy om y”
(fragment przysz ej drogi „Via Baltica”), w ramach której przy pó nocnej granicy gminy
Zambrów planowane jest wykonanie zmiany przebiegu drogi krajowej nr 63 (docelowo
klasy GP)

Projekt GDDKiA,
decyzja RDO  w

Bia ymstoku znak:
WOO -

II.4200.1.2014.DK z
dn. 22.09.2014 r.
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Budowa lotniska sportowo – sanitarnego dla potrzeb zachodniego obszaru funkcjonalnego
w rejonie Czerwonego Boru8 PZPWP

Budowa linii elektroenergetycznej 110 kV: GPZ niadowo - RPZ Zambrów i RPZ Zambrów

(PKP) – RPZ Soko y,
PZPWP

ród o: opracowanie w asne

XVIII UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z WYMAGA  DOTYCZ CYCH

OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Na terenie gminy Zambrów nie wyst puj  obszary szczególnego zagro enia powodzi .

Równie  lokalne wiosenne podtopienia, wynikaj ce z gwa townych roztopów, zdarzaj  si

bardzo rzadko, dotycz  terenów przyleg ych do rzek Jab onka oraz Ga  i wynikaj  przede

wszystkim z niew ciwej konserwacji urz dze  melioracyjnych.

Zgodnie z danymi O rodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony

Przeciwpowodziowej w Warszawie (OKI RZGW) dla rzek Ga , Jab onka, Pr tnik, D b, Brok Ma y

nie ma opracowanego studium ochrony przeciwpowodziowej, a tak e rzeki te nie s   wskazane

na mapach Wst pnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP).

8 Gmina Zambrów z a wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podlaskiego w zwi zku z rezygnacj  z lokalizacji lotniska sportowo-sanitarnego
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CZ  B.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
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XIX  POLITYKA PRZESTRZENNA JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU GMINY

ZAMBRÓW

Strategicznym aktem okre laj cym kierunek rozwoju gminy Zambrów jest Plan

Rozwoju Lokalnego Gminy Zambrów opracowany w marcu 2008. Jako dokument okre laj cy

ugoterminowe cele gminy w zakresie dzia  gospodarczo-spo ecznych oraz ekologicznych

stanowi podstaw  sporz dzania szczegó owych planów, programów oraz priorytetów do decyzji

inwestycyjnych.

W niniejszym dokumencie okre lono 4 cele strategiczne dotycz ce:

Wspierania przedsi biorczo ci i poprawy konkurencyjno ci gospodarki lokalnej;

Poprawy warunków ycia mieszka ców gminy Zambrów;

Ochrony rodowiska przyrodniczego i kszta towania adu przestrzennego;

Piel gnacj  kultury i dziedzictwa historycznego oraz rozwoju sportu i rekreacji.

Ka dy z celów strategicznych posiada odpowiednie przyporz dkowane cele operacyjne,

których wykonanie ma wp yn  bezpo rednio na wykonanie poszczególnych celów

strategicznych. G ównym podmiotem realizuj cym za enia planu s  jednostki struktury

samorz du terytorialnego, lecz niektóre cele operacyjne b  wykonywane we wspó pracy

z podmiotami prywatnymi b  wspó finansowane z innych róde  nie b cych rodkami

samorz dowymi – przyk adowo programów unijnych.

Analiza uwarunkowa  zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów i przyj tych

celów strategicznych stanowi podstaw  przy formu owaniu kierunków kszta towania struktury

przestrzennej gminy. Kierunki rozwoju gminy podzielono na obszary o ró nych funkcjach wraz ze

wskazaniem g ównych kierunków oraz wska ników zagospodarowania.

Dokumentem strategicznym jest równie  Strategia Rozwoju Gminy Zambrów na lata

2016 – 2020, stanowi ca Za cznik do uchwa y Nr 105/XV/16 Rady Gminy Zambrów z dnia

3 marca 2016 r.

 W  Strategii  wizja  Gminy  brzmi:  GMINA  ZAMBRÓW  DOBRYM  MIEJSCEM  DO  YCIA  I

ROZWOJU DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ ORAZ ROLNICZEJ, ZAMIESZKIWANA PRZEZ

AKTYWNYCH I PRZEDSI BIORCZYCH MIESZKA CÓW.

Misja za  przedstawia si  nast puj co: ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKO CI YCIA

LOKALNEJ SPO ECZNO CI POPRZEZ DOST P DO SIECI US UG PUBLICZNYCH ORAZ STWORZENIE

WARUNKÓW ROZWOJU ROLNICTWA I DZIA ALNO CI POZAROLNICZEJ PRZYJAZNEJ

RODOWISKU.
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Strategia wskazuje dwa strategiczne cele:

Cel strategiczny 1.  Poprawa konkurencyjno ci gospodarki lokalnej, w tym cele operacyjne:

1) Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego

2) Poprawa atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy

3) Wspieranie lokalnej przedsi biorczo ci

Cel strategiczny 2.  Poprawa warunków ycia mieszka ców gminy Zambrów, w tym cele
operacyjne:

1) Poprawa stanu infrastruktury drogowej

2) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej

3) Poprawa efektywno ci energetycznej gminy

4) Rozbudowa infrastruktury spo ecznej

5) Aktywizacja i integracja spo eczna

Wskazane s  równie  cele horyzontalne:

Cel horyzontalny 1: Pozyskiwanie funduszy zewn trznych na rozwój lokalny.

Cel horyzontalny 2:  Ochrona rodowiska naturalnego.
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XX KIERUNKI WYNIKAJ CE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA

TERENÓW

1. W zakresie zabudowy: nale y d  do wielofunkcyjnego rozwoju Gminy przy jednoczesnym

zachowaniu równowagi pomi dzy poszczególnymi funkcjami, odpowiednim rozmieszczeniu

koncentracji poszczególnych funkcji, jak równie  w ciwej proporcji pomi dzy terenami

zainwestowanymi a otwartymi.  Nale y efektywnie wykorzystywa  istniej ce zainwestowanie

kubaturowe. Zabudow  nale y sytuowa  tak, aby uzupe nia  ju  istniej ce kompleksy

zabudowy, w celu unikni cia nadmiernego rozproszenia.

2. W zakresie ochrony rodowiska: nale y planowa  i realizowa  zabudow  na terenie Gminy

z zachowaniem obowi zuj cych standardów jako ci rodowiska (m.in.: w zakresie

odprowadzania cieków i wód deszczowych, emisji py ów i gazów do powietrza, gospodarki

odpadami, ochrony przed ha asem).

3. W zakresie dóbr kultury: ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz

utrzymanie ustanowionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz

w dotychczas obowi zuj cym studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy strefy konserwatorskie.

4. W zakresie komunikacji: podstawowym kierunkiem przebudowy uk adu komunikacyjnego

powinno by   dostosowanie parametrów istniej cych dróg do zgodnych z przepisami

odr bnymi.

5. W zakresie infrastruktury technicznej: przebieg gazoci gu tranzytowego Rosja - Niemcy, oraz

gazoci gu wysokiego ci nienia relacji Bia ystok – Wyszków z odga zieniem biegn cym

 z Zambrowa do om y oraz napowietrznych linii energetycznych 110kV krajowego systemu

sieci WN: linia Wysokie Mazowieckie – Zambrów – om a oraz linia 400kV o znaczeniu

ponadlokalnym b ca odcinkiem dwutorowej linii Ostro ka – om a.

6. Na terenie gminy Zambrów obowi zuje zakaz lokalizacji nowych zak adów o zwi kszonym lub

du ym ryzyku wyst pienia powa nych awarii.
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XXI OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA  ZAPISÓW STUDIUM I WYTYCZNE DO

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1) Tre  tekstu i rysunku studium wyra a kierunki polityki przestrzennej gminy

Zambrów, nie jest cis ym przes dzeniem o granicach zainwestowania

i u ytkowania terenów.

2) W zwi zku z ogólno ci  mapy topograficznej, na której sporz dzono studium nie jest

mo liwe precyzyjne wyznaczenie granic terenów, dlatego mog  wyst powa

przesuni cia w stosunku do granicy dzia ki ewidencyjnej i faktycznej lokalizacji

zagospodarowania; ostateczne ustalenie granic terenów powinno by  dokonywane

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co umo liwi dok adne

zlokalizowanie granicy terenu inwestycyjnego w odniesieniu do granicy dzia ki

inwestycyjnej;

3) Uk ad komunikacyjny wskazany na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania

przestrzennego) ma przebieg orientacyjny i nie obejmuje w pe ni lokalnego uk adu

komunikacyjnego, dopuszcza si  zmian  klasy technicznej i kategorii dróg,

wskazanych w niniejszym studium oraz korekty przebiegu wyznaczonych dróg

publicznych na etapie sporz dzania miejscowego planu, w zale no ci od zaistnia ych

uwarunkowa  i potrzeb oraz mo liwo ci technicznych wytyczania i budowy tych

dróg;

4) Wskazane w studium urz dzenia i obiekty infrastruktury technicznej  oraz przebiegi

sieci infrastruktury technicznej s  przebiegami orientacyjnymi i mog  ulec korektom

na etapie planów miejscowych lub projektów technicznych, w oparciu o przepisy

odr bne;

5) W studium przedstawiono zgeneralizowany obraz u ytkowania ka dego z terenów,

tzn., e okre lone na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego)

kierunki przeznaczenia oznaczaj  funkcj  dominuj  (a nie wy czn ) i mo e ona by

uzupe niona innymi funkcjami, które jednak nie mog  by  dla niej przeciwstawne

i pogarsza  warunków jej funkcjonowania;

6) W planach miejscowych nale y okre li , które lub który spo ród wymienionych

kierunków przeznaczenia mo e by  realizowany na danym terenie,

z uwzgl dnieniem potencjalnej uci liwo ci dla istniej cego zagospodarowania;

7) Przeznaczenia kierunkowe oraz parametry i wska niki odnosz  si  w studium do

ca ego terenu oznaczonego na rysunku, a nie dzia ki budowlanej, je eli nie wynika

inaczej z ustale  rozdzia u XXI;
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8) W planie miejscowym nale y d  do uzupe niania terenów zabudowy

mieszkaniowej zieleni  ogólnodost pn -urz dzon , us ugami spo ecznymi oraz

us ugami podstawowymi;

9) Uznaje si  za istotne koordynowanie polityki przestrzennej w odniesieniu do

granicz cych z gmin  Zambrów gmin, celem zapobiegania przeznaczania terenów na

cele, które mog yby wywrze  negatywny wp yw na zlokalizowane funkcje w gminie;

10) Wskazane jest ograniczanie rozpraszania zabudowy przez lokalizowanie nowej

zabudowy  w wyznaczonych terenach i ewentualne uzupe nianie istniej cych ju

siedlisk w terenach rolniczych,

11) Przez u yte w niniejszej zmianie studium poj cie „zabudowa” nale y rozumie

budynki;

12) Dopuszcza si  korekt  granic stref ochrony konserwatorskiej uj tych w niniejszym

studium, na podstawie przeprowadzonych analiz i zgodnie z przepisami odr bnymi

w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

13) Uwzgl dnienie w poszczególnych terenach ochrony przed uci liwym

oddzia ywaniem w zakresie klimatu akustycznego zgodnie z przepisami odr bnymi.

Pod poj ciem ochrony terenu przed uci liwym oddzia ywaniem w zakresie klimatu

akustycznego nale y rozumie  obowi zek zastosowania przez w ciciela terenu

(inwestora) zabezpiecze  budynków mieszkalnych przed ha asem i drganiami (np.

ekranowania, wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej), w przypadku przekroczenia

obowi zuj cych norm, zgodnie z przepisami odr bnymi;

14) W terenach oznaczonych symbolami PU  obowi zuje wprowadzenie pasa zieleni

izolacyjnej lub innych zabezpiecze  tworz cych barier  wizualn  i akustyczn ,

oddzielaj  te tereny od s siaduj cych terenów mieszkaniowych. Pod poj ciem

zieleni izolacyjnej nale y rozumie  pas zwartej zieleni wielopi trowej, z wy czeniem

przestrzeni zaplanowanej jako wjazdy na teren, odpornej na zanieczyszczenia,

tworz cy barier  wizualn  i akustyczn ;

15) W terenach oznaczonych symbolami MR obowi zuje wprowadzenie pasa zieleni

izolacyjnej lub innych zabezpiecze  tworz cych barier  wizualn  i akustyczn ,

oddzielaj  te tereny od s siaduj cych terenów MU. Pod poj ciem zieleni izolacyjnej

nale y rozumie  pas zwartej zieleni wielopi trowej, z wy czeniem przestrzeni

zaplanowanej jako wjazdy na teren, odpornej na zanieczyszczenia, tworz cy barier

wizualn  i akustyczn ;

16) Dopuszcza si  utrzymanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

funkcji innych ni  okre lone w studium, a wynikaj ce ze stanu faktycznego, je eli
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stanowi  one uci liwo ci dla terenów s siednich, nale y d  do ograniczenia tej

uci liwo ci;

17) Podane w studium parametry s  wskazaniami i na etapie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, mog  ulec zmianie i doprecyzowaniu w celu

ujednolicenia sposobu zagospodarowania danego terenu wyznaczonego w planie

miejscowym;

18) Wyznaczaj c tereny  biogazowni na etapie miejscowego planu nale y wzi  po uwag

nast puj ce uwarunkowania  lokalizacyjne:

dost p do surowców pierwotnych (substratów do produkcji biogazu),

wymagania dla terenu inwestycyjnego odno nie warunków

powierzchniowych, infrastrukturalnych i rodowiskowych,

dost p do infrastruktury zapewniaj cej  odbiór wyprodukowanej energii,

mo liwo ci zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych,

19) W planie miejscowym nale y okre li  rewaloryzacj  obiektów zabytkowych zgodnie

z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
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XXII KIERUNKI I WSKA NIKI DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ

YTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WY CZONE SPOD

ZABUDOWY

1. Kierunki i wska niki zagospodarowania dotycz ce zagospodarowania

oraz u ytkowania wyodr bnionych terenów

W oparciu o uwarunkowania przyrodnicze  zosta y wydzielone dwie jednostki

funkcjonalno- przestrzenne:

Jednostka I— przyrodniczo-le na obejmuje tereny najbardziej cenne przyrodniczo -

obejmuje zachodni  i pó nocn  cz  obszaru gminy.  W sk ad jednostki I zosta y

zaliczone wsie Pstr gi-Gniewoty, Zbrze nica, Bacze Mokre, Polki Teklin, Poryte-Jab ,

ady Borowe, Czerwony Bór

Jednostka II – rolniczo-osadnicza obejmuje pozosta y obszar gminy.

Jednostka I - przyrodniczo-le na

Ze wzgl du na walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe jakie wyst puj

w tej jednostce wyznacza si :

ówne kierunki rozwoju jednostki:

racjonalna gospodarka le na,

rozwój rolnictwa ekologicznego,

rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej g ównie agroturystyki, rekreacji

indywidualnej, us ug sportu poprzez:

tworzenie bazy sportu rekreacji i wypoczynku pobytowego,

tworzenie gospodarstw agroturystycznych na bazie istniej cych gospodarstw rolnych

oraz nowych obiektów poprzez dostosowanie cz ci zabudowy mieszkaniowej do

wiadczenia us ug turystycznych we wsiach przylegaj cych do kompleksu le nego

Czerwony Bór i po onych nad rzekami: Ga  i Jab onk ,

adaptacj  nieu ytkowanych obiektów by ej jednostki wojskowej, urz dzenie cie ek

pieszych i rowerowych,

realizacj  rekreacji indywidualnej poprzez: adaptacj  nieu ytkowanych siedlisk rolni-
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czych,

rozbudow  zaplecza obs ugi ruchu turystycznego z us ugami handlu, gastronomii, ho-

telarskimi oraz obs ugi podró nych samochodowych.

koncentracji nowej zabudowy w obszarze  istniej cej zabudowy,

uzupe nienie istniej cej zabudowy, zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn , zagrodow

oraz zak adami wytwórczo-us ugowych,

rekreacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczych,

ochrona walorów krajobrazu naturalnego (przyroda, przestrze , zabudowa).

Jednostka II- rolniczo-osadnicza

Ze wzgl du na charakter rolniczo-osadniczy  jednostki wyznacza si :

ówne kierunki rozwoju jednostki:

rozwój funkcji rolniczej poprzez;

modernizacj  i rozbudow  istniej cych siedlisk rolniczych,

realizacj  obiektów dla potrzeb produkcji rolnej ,

modernizacj  istniej cych oraz realizacj  nowych obiektów obs ugi rolnictwa,

rozwój funkcji mieszkaniowej poprzez:

modernizacj  i podnoszenie standardu istniej cej zabudowy mieszkaniowej,

przekszta cenia zabudowy zagrodowej w zabudow  mieszkaniow ,

rozwój dzia alno ci produkcyjno-us ugowej poprzez:

modernizacj  i rozbudow  istniej cych obiektów i urz dze ,

modernizacj  istniej cych oraz realizacj  nowych obiektów us ugowych,

realizacj  nowych zak adów us ugowych,  produkcyjno-us ugowych w szczególno ci we

wsiach D ugobórz, Wi niewo, Gardlin, Poryte Jab , Stary Laskowiec i Zambrzycka,

rozwój rzemios a nieuci liwego w ramach istniej cej struktury osadniczej.

W celu tworzenia warunków zrównowa onego rozwoju oraz uczytelnienia struktury

funkcjonalno – przestrzennej gminy wyznaczone zostaj  nast puj ce tereny:

1) MU –TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I TERENY ZABUDOWY

US UGOWEJ

2) MR – TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

3) TERENY ZABUDOWY ROZPROSZONEJ

4) U – TERENY ZABUDOWY US UGOWEJ
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5) UO – TERENY ZABUDOWY US UG O WIATY

6) UK – TERENY ZABUDOWY US UG KULTU RELIGIJNEGO

7) US – TERENY ZABUDOWY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWO-SPORTOWEJ

8) UT – TERENY TURYSTYKI I REKREACJI

9) PU – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNO-US UGOWYCH

10) PU/R – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNO-US UGOWYCH Z DOPUSZCZENIEM TERENÓW

ROLNICZYCH

11) PG – TERENY I OBSZARY GÓRNICZE

12) IT – TERENY OBIEKTÓW I URZ DZE  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

13) Tk – TERENY KOLEJOWE – TERENY ZAMKNI TE

14) WS – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJ CYCH

15) ZC – TERENY CMENTARZY

16) R – TERENY ROLNICZE

17) ZL – TERENY LASÓW I ZADRZEWIE

Dla powy szych terenów okre la si  kierunki przeznaczenia podstawowego

i uzupe niaj cego oraz zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania

terenu. Uzupe nieniem dla tych ustale  s  tre ci kierunków ochrony i kszta towania rodowiska

przyrodniczego, kierunków i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunków rozwoju

systemu komunikacji i systemów infrastruktury technicznej oraz wskazania wynikaj ce

z ogólnych zasad polityki przestrzennej.
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1) MU – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I TERENY ZABUDOWY US UGOWEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostoj cej, bli niaczej,

zabudowa us ugowa  w zakresie us ug nie stwarzaj cych zagro enia zdrowia ludzi, nie

pogarszaj cych jako ci zamieszkania z zakazem realizacji us ug w zakresie: logistyki

i spedycji,

us ugi publiczne, m.in. w zakresie o wiaty, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, kultury,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

zabudowa zagrodowa,

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla zabudowy

mieszkaniowej, zabudowy us ugowej w zakresie us ug nieuci liwych oraz us ug spo ecznych:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

nale y d  do wykszta cenia jednorodnego charakteru architektonicznego poszczególnych

rejonów wsi,

wysoko  budynków do 10 m,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej w zabudowie

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej 1000 m², w zabudowie mieszkaniowej

jednorodzinnej bli niaczej 900 m2, w zabudowie us ugowej 1500 m2,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% dzia ki budowlanej dla zabudowy

mieszkaniowej, 50% dzia ki budowlanej dla zabudowy us ugowej,
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minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% dzia ki budowlanej dla zabudowy

mieszkaniowej, 30% dzia ki budowlanej dla zabudowy us ugowej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

tereny zaplecza technicznego obiektów us ugowych nale y odizolowa  wizualnie od

zabudowy mieszkaniowej.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla zabudowy

zagrodowej

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej wy cznie przy granicy z istniej  zabudow

zagrodow ,

dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

maksymalna wysoko  budynków do 10 m, w tym maksymalnie dwie kondygnacje

nadziemne dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna wysoko  do 12 m zabudowy dla

budynków gospodarczych i inwentarskich, za wyj tkiem silosów, dla których maksymalna

wysoko  zostanie okre lona w planie miejscowym, w taki sposób aby nie narusza adu

przestrzennego,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia ki budowlanej 2500 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

zakaz lokalizacji nowych przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w

zakresie chowu lub hodowli zwierz t,

dopuszcza si  utrzymanie chowu lub hodowli zwierz t w przypadku ju  istniej cych

obiektów,
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od strony zabudowy innej ni  zagrodowa nale y nakaza  urz dzenie pasa zwartej zieleni

wielopi trowej o minimalnej szeroko ci 10 m lub innych zabezpiecze , tworz cego barier

wizualn  i akustyczn , z mo liwo ci  przerwania w miejscach sytuowania bram wjazdowych

oraz w przypadku konieczno ci omini cia istniej cych przeszkód.

2) MR – TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

zabudowa zagrodowa,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostoj cej, bli niaczej,

zabudowa us ugowa  jako towarzysz ca zabudowie mieszkaniowej, w tym m.in. handel,

rzemios o, us ugi nieuci liwe,

zabudowa zwi zana z produkcj  w gospodarstwach rolnych, hodowlanych wraz z zapleczem

administracyjnym i socjalnym,

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla zabudowy

zagrodowej

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

maksymalna wysoko  budynków do 10 m, w tym maksymalnie dwie kondygnacje

nadziemne dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna wysoko  do 12 m zabudowy dla

budynków gospodarczych i inwentarskich, za wyj tkiem silosów, dla których maksymalna

wysoko  zostanie okre lona w planie miejscowym, w taki sposób aby nie narusza adu

przestrzennego,
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dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia ki budowlanej 2500 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

od strony zabudowy innej ni  zagrodowa nale y nakaza  urz dzenie pasa zwartej zieleni

wielopi trowej o minimalnej szeroko ci 10 m lub innych zabezpiecze , tworz cego barier

wizualn  i akustyczn , z mo liwo ci  przerwania w miejscach sytuowania bram wjazdowych

oraz w przypadku konieczno ci omini cia istniej cych przeszkód,

dopuszcza si  chów lub hodowl , przy czym zaleca si , aby ogranicza  powstawanie nowych

obiektów zwi zanych z chowem lub hodowl  zwierz t w liczbie powy ej 60 du ych

jednostek przeliczeniowych inwentarza przy zachowaniu standardów wynikaj cych z

przepisów odr bnych.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla zabudowy

mieszkaniowej, zabudowy us ugowej w zakresie us ug nieuci liwych:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wy cznie przy granicy

z istniej  zabudow  mieszkaniow ,

dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

nale y d  do wykszta cenia jednorodnego charakteru architektonicznego poszczególnych

rejonów wsi,

wysoko  budynków do 10 m,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,
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postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej w zabudowie

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj cej 1000 m², w zabudowie mieszkaniowej

jednorodzinnej bli niaczej 900 m2, w zabudowie us ugowej 1500 m2,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% dzia ki budowlanej dla zabudowy

mieszkaniowej, 50% dzia ki budowlanej dla zabudowy us ugowej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% dzia ki budowlanej dla zabudowy

mieszkaniowej, 30% dzia ki budowlanej dla zabudowy us ugowej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

tereny zaplecza technicznego obiektów us ugowych nale y odizolowa  wizualnie od

zabudowy mieszkaniowej.

3) TERENY ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY ROZPROSZONEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

zabudowa zagrodowa,

zabudowa zwi zana z produkcj  w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

dopuszcza si  lokowanie nowej zabudowy w ramach uzupe nie  istniej cej zabudowy,

dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

maksymalna wysoko  budynków do 10 m, w tym maksymalnie dwie kondygnacje

nadziemne dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna wysoko  do 12 m zabudowy dla

budynków gospodarczych i inwentarskich, za wyj tkiem silosów, dla których maksymalna
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wysoko  zostanie okre lona w planie miejscowym, w taki sposób aby nie narusza adu

przestrzennego,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych.

4) U – TERENY ZABUDOWY US UGOWEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

zabudowa us ugowa, w zakresie us ug nie stwarzaj cych zagro enia zdrowia ludzi, nie

pogarszaj cych jako ci zamieszkania, w tym zak ad karny, o rodek dla uchod ców oraz

rodek dla osób bezdomnych wy cznie w  so ectwie Czerwony Bór,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

stacje paliw z zapleczem us ugowo-handlowym,

nieuci liwa produkcja zwi zana z realizacj  takich funkcji jak: cukiernia, lodziarnia,

piekarnia itp.,

lokale mieszkalne,

obiekty s ce organizacji imprez masowych,

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

drogi, place, ci gi piesze, ci gi rowerowe, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,
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dostosowanie formy nowych budowanych b  przebudowywanych budynków do

charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbli szym s siedztwie, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

wysoko  zabudowy do 12 m,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej w zabudowie

wolnostoj cej 1000 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

tereny zaplecza technicznego obiektów handlowych nale y odizolowa  wizualnie od

zabudowy mieszkaniowej.

5) UO– TERENY ZABUDOWY US UG O WIATY

podstawowe kierunki przeznaczenia:

us ugi o wiaty w tym  szko y, przedszkola, obki, placówki opieku czo –  wychowawcze,

budowle i urz dzenia sportowo-rekreacyjne (boiska do sportowych gier zespo owych, korty

tenisowe, bie nie, skocznie, strzelnice sportowe, skate-parki z wyposa eniem, ska ki

i cianki wspinaczkowe itp.)

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty s ce organizacji imprez masowych;

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
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utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

dostosowanie formy nowobudowanych b  przebudowywanych budynków do charakteru

zabudowy zlokalizowanej na terenie o tym samym przeznaczeniu, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

wysoko  zabudowy do 12 m,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych.

6) UK– TERENY ZABUDOWY US UG KULTU RELIGIJNEGO

podstawowe kierunki przeznaczenia:

obiekty sakralne w tym plebania,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty s ce organizacji imprez masowych;

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw , itp.,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

wysoko  zabudowy do 28 m, okre lona wysoko  nie dotyczy wie  ko cielnych,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,
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minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych.

7) US – TERENY ZABUDOWY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWO-SPORTOWEJ

us ugi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku (hotelarstwo, gastronomia, agencje

turystyczne, biura podró y i inne obs ugi ruchu turystycznego, us ugi kultury, us ugi

zwi zane z popraw  kondycji fizycznej, gabinety odnowy biologicznej),

budowle i urz dzenia sportowo-rekreacyjne (boiska do sportowych gier zespo owych, korty

tenisowe, bie nie, skocznie, strzelnice sportowe, skate-parki z wyposa eniem, ska ki

i cianki wspinaczkowe itp.),

us ugi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku (hotelarstwo, gastronomia, agencje

turystyczne, biura podró y, us ugi kultury, us ugi artystyczne),

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

funkcja us ugowa jako towarzysz ca zabudowie turystycznej, w tym handel, gastronomia,

us ugi nieuci liwe, nieuci liwa produkcja zwi zana z takimi funkcjami jak: piekarnia,

cukiernia, lodziarnia,

obiekty s ce organizacji imprez masowych,

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

dostosowanie formy nowobudowanych b  przebudowywanych budynków do charakteru

zabudowy zlokalizowanej na terenie o tym samym przeznaczeniu, z wy czeniem obiektów

dysharmonizuj cych z otoczeniem,

utrzymanie istniej cych lasów i zadrzewie ,
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wysoko  zabudowy do 12 m,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia ki budowlanej 2000 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

 tereny zaplecza technicznego obiektów handlowych nale y odizolowa  wizualnie od

zabudowy mieszkaniowej.

8) UT– TERENY TURYSTYKI I REKREACJI

podstawowe kierunki przeznaczenia:

zabudowa rekreacji indywidualnej,

budynki i obiekty do uprawiania sportu i rekreacji oraz poprawy kondycji fizycznej (odkryte,

przykryte w ca ci lub w cz ci).

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostoj cej, bli niaczej;

ziele  ogólnodost pna-urz dzona z mo liwo ci  lokalizowania urz dze  sportowo

rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,

utrzymanie istniej cych lasów i zadrzewie ,

wysoko  zabudowy:

do 7 m dla zabudowy rekreacji indywidualnej

do 10 m dla zabudowy mieszkaniowej
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 do 12 m dla zabudowy obiektów sportowych

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia ki budowlanej 1500 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych.

9) PU – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNO-US UGOWYCH

podstawowe kierunki przeznaczenia:

obiekty produkcyjne, sk ady, magazyny wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym,

zabudowa us ugowa, w tym stacje paliw wraz z zapleczem us ugowo – handlowym, us ugi

zwi zane ze sprzeda , diagnostyk  i napraw  pojazdów,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

lokale mieszkalne,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi,

zabudowa i obiekty zwi zane z produkcj  energii odnawialnej o mocy przekraczaj cej

100kW, w tym w tym farma fotowoltaiczna, biogazownia oraz obiekty administracyjno –

socjalne zw. z obs ug  terenów produkcji energii.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obiektów

produkcyjnych i us ugowych:

utrzymanie istniej cej zabudowy z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, odbudowy

i przebudowy,

maksymalna wysoko  zabudowy do 20m, za wyj tkiem obiektów i urz dze , których

wysoko  wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

205

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej 2000 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej nale y wyznaczy  strefy zieleni

zabezpieczaj cej zabudow  mieszkaniow  lub innych zabezpiecze  przed  potencjalnymi

uci liwo ciami zagospodarowania.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW - biogazownia:

maksymalna wysoko  zabudowy do 12m, za wyj tkiem obiektów i urz dze , których

wysoko  wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej 2000 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

w odleg ci 20m od obiektów s cych do produkcji biogazu nale y wyznaczy  stref

zakazu zabudowy,

izolowanie biogazowni od przyleg ych terenów pasami zieleni rednio- i wysokopiennej,

pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW – fotowoltaika:

instalacja ogniw fotowoltaicznych musi by  zgodna z przepisami odr bnymi,

w granicach ww. obszaru dopuszcza si  równie  lokalizacj  urz dze  i obiektów

towarzysz cych elektrowni fotowoltaicznej,

pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV.
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10) PU/R – TERENY OBIEKTÓW PRZEMYS OWO-US UGOWYCH Z DOPUSZCZENIEM TERENÓW

ROLNICZYCH

podstawowe kierunki przeznaczenia:

obiekty produkcyjne, sk ady, magazyny wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym,

zabudowa us ugowa, w tym stacje paliw wraz z zapleczem us ugowo – handlowym, us ugi

zwi zane ze sprzeda , diagnostyk  i napraw  pojazdów,

tereny  u ytków  rolnych,  w  tym  grunty  orne,  ki,  pastwiska,  sady,  stawy  hodowlane,  w

przypadku nierealizowania funkcji przemys owo-us ugowej,

obiekty i urz dzenia melioracji wodnych

zbiorniki retencyjne

zadrzewienia i zalesienia

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

lokale mieszkalne,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi,

zabudowa i obiekty zwi zane z produkcj  energii odnawialnej o mocy przekraczaj cej

100kW, a w terenach „D” i „F”  obj tych zmian  nr 3 studium o mocy przekraczaj cej 500

kW, w tym farma fotowoltaiczna, biogazownia oraz obiekty administracyjno – socjalne zw. z

obs ug  terenów produkcji energii,

dopuszcza si  zabudow  zagrodow  oraz inne budynki i urz dzenia wchodz ce w sk ad

gospodarstw rolnych, je li stanowi  uzupe nienie ju  istniej cej zabudowy w ramach

wydzielonych ju  istniej cych siedlisk,

zabudowa zwi zana z produkcj  w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,

drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le nych.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obiektów

produkcyjnych i us ugowych:
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zaleca si  wprowadzanie terenów przemys owo-us ugowych w wi kszych kompleksach, z

uwzgl dnieniem niezb dnej obs ugi komunikacyjnej, w oparciu o planowane i istniej ce

ci gi komunikacyjne, w celu unikni cia rozdrobnienia w zagospodarowaniu terenu,

maksymalna wysoko  zabudowy do 20m, za wyj tkiem obiektów i urz dze , których

wysoko  wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych, w taki sposób aby nie

narusza adu przestrzennego,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej 2500 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej nale y wyznaczy  strefy zieleni

zabezpieczaj cej zabudow  mieszkaniow  lub innych zabezpiecze  przed potencjalnymi

uci liwo ciami zagospodarowania.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla terenów

rolniczych:

zakaz rozpraszania zabudowy,

maksymalna wysoko  budynków w zabudowie zagrodowej do 10 m, maksymalna

wysoko  do 12 m zabudowy dla budynków gospodarczych i inwentarskich, za wyj tkiem

silosów, dla których maksymalna wysoko  zostanie okre lona w planie miejscowym, w taki

sposób aby nie narusza adu przestrzennego,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej w zabudowie

zagrodowej 2500 m2,



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

208

regulacja granicy polno-le nej poprzez zalesianie gruntów rolnych nieprzydatnych i ma o

przydatnych do produkcji rolniczej,

ochron  przed zmian  u ytkowania zwartych kompleksów o najlepszych i rednich, w skali

gminy, warunkach naturalnych do produkcji rolniczej,

ochron  wyst puj cych wewn trz kompleksów rolnych ró nych podmok ci, torfowisk,

ródlisk itp.,

promocj  ró norodnych form rolnictwa ekologicznego i produkcji zintegrowanej (np.

gospodarstwa ekologiczne) przede wszystkim na okre lonych terenach systemu

przyrodniczego oraz na pozosta ych obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

popraw  warto ci u ytkowej gruntów poprzez mi dzy innymi zwi kszanie retencji, dzia ania

melioracyjne, w ciwe zabiegi agrotechniczne (dostosowanie ro lin do mo liwo ci

kompleksów glebowo-rolniczych, wapnowanie, nawo enie, itp.),

dopuszcza si  chów lub hodowl  zwierz t, przy czym zaleca si , aby ogranicza

powstawanie nowych obiektów zwi zanych z chowem lub hodowl  zwierz t w liczbie

powy ej 60 du ych jednostek przeliczeniowych inwentarza w miejscowo ciach: Nagórki

Jab , Poryte Jab . Realizacja powy szych obiektów przy zachowaniu standardów

wynikaj cych z przepisów odr bnych,

na etapie sporz dzania miejscowego planu nale y wskaza  jedno przeznaczenie – tereny

rolne lub obszary zwi zane z obiektami produkcyjno-us ugowymi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW - biogazownia:

maksymalna wysoko  zabudowy do 12m, za wyj tkiem obiektów i urz dze , których

wysoko  wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej 2000 m²,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,
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w odleg ci 20m od obiektów s cych do produkcji biogazu nale y wyznaczy  stref

zakazu zabudowy,

izolowanie biogazowni od przyleg ych terenów pasami zieleni rednio- i wysokopiennej,

pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW, a w terenach „D”

i „F”  obj tych zmian  nr 3 studium o mocy przekraczaj cej 500 kW  – fotowoltaika:

instalacja ogniw fotowoltaicznych musi by  zgodna z przepisami odr bnymi

w granicach ww. obszaru dopuszcza si  równie  lokalizacj  urz dze  i obiektów

towarzysz cych elektrowni fotowoltaicznej,

pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV, a dla terenów „D” i „F”  obj tych zmian

nr 3 studium zgodnie z rozdzia em XXXVIIa.

11) PG – TERENY I OBSZARY GÓRNICZE

podstawowe kierunki przeznaczenia:

teren  i obszar górniczy – powierzchniowa eksploatacja kopalin.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty administracyjne zwi zane z przeznaczeniem podstawowym z uzupe niaj

zieleni  urz dzon  lub izolacyjn ,

zak ady przetwórcze zwi zane z podstawowym kierunkiem przeznaczenia,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

do czasu zako czenia eksploatacji kopalin zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami

odr bnymi w zakresie prawa geologicznego i górniczego,

wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kopalin w oparciu o ustalony

w planach miejscowych lub decyzjach administracyjnych kierunek i warunki

przeprowadzenia rekultywacji.

w zakresie z a „Czerwony Bór II”:
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zalecany kierunek rekultywacji – zalesienie

eksploatacja z a po onego w obr bie kompleksu le nego wymaga ograniczenia

negatywnego oddzia ywania na kompleks le ny.
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12) IT – TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej zwi zane z elektroenergetyk ,

gazownictwem, gospodark  odpadami, gospodark  wodno – kanalizacyjn ,

w miejscowo ci Grzyma y zlokalizowana jest t ocznia gazu przy gazoci gu Jamalskim, wraz z

dowiskiem i stref  nalotu,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty administracyjne zwi zane z przeznaczeniem podstawowym,

ziele  urz dzona i izolacyjna,

obiekty i urz dzenia infrastruktury komunikacyjnej, parkingi.

standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

mo liwo  rozbudowy urz dze  i obiektów infrastruktury technicznej.

13) Tk– TERENY KOLEJOWE – TERENY ZAMKNI TE

podstawowe kierunki przeznaczenia:

teren kolei,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym wiadukty itp.,

drogi, place, ci gi pieszo-jezdne,

lokalizacja obiektów ma ej architektury,

14) WS – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJ CYCH

podstawowe kierunki przeznaczenia:

wody powierzchniowe  –stawy hodowlane,

obiekty i urz dzenia s ce gospodarce rybackiej.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:
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ziele  nieurz dzona.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

utrzymanie dominacji terenów otwartych z ochron  ci ci ekosystemów w skali lokalnej

i ponadlokalnej,

ochrona wód przed zanieczyszczeniem.

15) ZC – TERENY CMENTARZY

podstawowe kierunki przeznaczenia:

cmentarze wraz z us ugami kultu religijnego,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

us ugi zwi zane z przeznaczeniem podstawowym – zak ady kamieniarskie, pogrzebowe,

handel (kwiaty, znicze),

ziele  urz dzona,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parkingi,

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

maksymalna wysoko  zabudowy – nie ustala si ,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% dzia ki budowlanej,

odleg  cmentarza od zabudowy zgodnie z przepisami odr bnymi.

16) R – TERENY ROLNE

podstawowe kierunki przeznaczenia:

tereny u ytków rolnych, w tym grunty orne, ki, pastwiska, sady, stawy hodowlane,

obiekty i urz dzenia melioracji wodnych

zbiorniki retencyjne

zadrzewienia i zalesienia, przy czym w granicach Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

wyklucza si  mo liwo  wprowadzania zalesie  na terenach, na których stwierdzono
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wyst powanie siedlisk przyrodniczych, dla których powo ano przedmiotowy obszar Natura

2000 (wszelkie dzia ania musza by  zgodne z planem zada  ochronnych)

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

dopuszcza si  zabudow  zagrodow  oraz inne budynki i urz dzenia wchodz ce w sk ad

gospodarstw rolnych, je li stanowi  uzupe nienie ju  istniej cej zabudowy w ramach

wydzielonych ju  istniej cych siedlisk,

zabudowa zwi zana z produkcj  w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,

drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le nych,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

zabudowa i obiekty zwi zane z produkcj  energii odnawialnej o mocy przekraczaj cej

100kW, w tym farma fotowoltaiczna, biogazownia oraz obiekty administracyjno – socjalne

zw. z obs ug  terenów produkcji energii zgodnie z rysunkiem studium,

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

zakaz rozpraszania zabudowy,

maksymalna wysoko  do 12 m zabudowy dla budynków gospodarczych i inwentarskich, za

wyj tkiem silosów, dla których maksymalna wysoko  zostanie okre lona w planie

miejscowym, w taki sposób aby nie narusza adu przestrzennego,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% dzia ki budowlanej,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej w zabudowie

zagrodowej 2500 m2,

regulacja granicy polno-le nej poprzez zalesianie gruntów rolnych nieprzydatnych i ma o

przydatnych do produkcji rolniczej,

ochron  przed zmian  u ytkowania zwartych kompleksów o najlepszych i rednich, w skali

gminy, warunkach naturalnych do produkcji rolniczej,

ochron  wyst puj cych wewn trz kompleksów rolnych ró nych podmok ci, torfowisk,

ródlisk itp.,
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promocj  ró norodnych form rolnictwa ekologicznego i produkcji zintegrowanej (np.

gospodarstwa ekologiczne) przede wszystkim na okre lonych terenach systemu

przyrodniczego oraz na pozosta ych obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

popraw  warto ci u ytkowej gruntów poprzez mi dzy innymi zwi kszanie retencji, dzia ania

melioracyjne, w ciwe zabiegi agrotechniczne (dostosowanie ro lin do mo liwo ci

kompleksów glebowo-rolniczych, wapnowanie, nawo enie, itp.),

dopuszcza si  chów lub hodowl  zwierz t, przy czym zaleca si  aby ogranicza  powstawanie

nowych obiektów zwi zanych z chowem lub hodowl  zwierz t w liczbie powy ej 60 du ych

jednostek przeliczeniowych inwentarza w miejscowo ciach: Cieciorki, Czerwony Bór,

ugobórz Drugi, D ugobórz Pierwszy, Gardlin, Grabówka, Klimasze, Konopki Jab ,

Nagórki Jab , Nowe Zakrzewo, Osowiec, Poryte Jab , S dziwuje, Stare W do ki,

do ki Borowe, W do ki Bu ki, Wi niewo, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka.

Realizacja powy szych obiektów przy zachowaniu standardów wynikaj cych z przepisów

odr bnych,

miejsca do lokalizacji biogazowni i fotowoltaiki powinny by  wskazywane bardzo rozwa nie,

z poszanowaniem zasady zrównowa onego rozwoju, zobowi zuj cej do respektowania

uwarunkowa  przyrodniczych i spo ecznych na równi z gospodarczymi. Zaleca si

prowadzenie biogazowni i fotowoltaiki, przy jak najmniejszych stratach dla produkcji rolnej,

zakazuje si  wykorzystanie ca ci obszaru (terenów rolnych na których dopuszcza si  OZE)

jako obszarów zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100

kW,

zagospodarowanie terenów w granicach Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór powinno by

zgodne z planem zada  ochronnych,

na etapie sporz dzania miejscowego planu nale y wskaza  jedno przeznaczenie – tereny

rolne lub obszary zwi zane z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej

100 kW.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW - biogazownia:

maksymalna wysoko  zabudowy do 12m, za wyj tkiem obiektów i urz dze , których

wysoko  wynika z wymogów technicznych i konstrukcyjnych,

dowolne formy dachów – do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki budowlanej 2000 m²,
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maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% dzia ki budowlanej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% dzia ki budowlanej,

zapewnienie w obr bie ka dej dzia ki generuj cej ruch samochodowy niezb dnych miejsc

parkingowych,

w odleg ci 20m od obiektów s cych do produkcji biogazu nale y wyznaczy  stref

zakazu zabudowy,

miejsca do lokalizacji biogazowni powinny by  wskazywane bardzo rozwa nie, z

poszanowaniem zasady zrównowa onego rozwoju, zobowi zuj cej do respektowania

uwarunkowa  przyrodniczych i spo ecznych na równi z gospodarczymi. Zaleca si

prowadzenie biogazowni , przy jak najmniejszych stratach dla produkcji rolnej,

zakazuje si  wykorzystanie ca ci obszaru (terenów rolnych, na których dopuszcza si  OZE)

jako obszarów zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej

100 kW,

na etapie sporz dzania miejscowego planu nale y wskaza  jedno przeznaczenie – tereny

rolne lub obszary zwi zane z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej

100 kW.

pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV.

zalecene standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla obszarów

zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej 100 kW – fotowoltaika:

instalacja ogniw fotowoltaicznych musi by  zgodna z przepisami odr bnymi

w granicach ww. obszaru dopuszcza si  równie  lokalizacj  urz dze  i obiektów

towarzysz cych elektrowni fotowoltaicznej,

miejsca do lokalizacji fotowoltaiki powinny by  wskazywane bardzo rozwa nie, z

poszanowaniem zasady zrównowa onego rozwoju, zobowi zuj cej do respektowania

uwarunkowa  przyrodniczych i spo ecznych na równi z gospodarczymi. Zaleca si

prowadzenie fotowoltaiki, przy jak najmniejszych stratach dla produkcji rolnej,

zakazuje si  wykorzystanie ca ci obszaru (terenów rolnych, na których dopuszcza si

OZE) jako obszarów zwi zanych z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy

powy ej 100 kW,

na etapie sporz dzania miejscowego planu nale y wskaza  jedno przeznaczenie – tereny

rolne lub obszary zwi zane z obiektami produkcji energii odnawialnej o mocy powy ej

100 kW.
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pozosta e zalecenia zgodnie z rozdzia em XXXV.

17) ZL – TERENY LASÓW I ZADRZEWIE

podstawowe kierunki przeznaczenia:

lasy

zadrzewienia

zalesienia

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

tereny otwarte (pola uprawne, ki)

urz dzenia turystyczne – miejsca wypoczynkowe, polany, zadaszenia, punkty widokowe,

utrzymanie istniej cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zasadach okre lonych

w planie miejscowym,

zabudowa zwi zana z gospodark  le ,

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

zalecane standardy kszta towania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów le nych,

stanowi cych element systemu przyrodniczego gminy oraz istotny walor dla rozwoju

rekreacji;

gospodark  le  nale y prowadzi  w oparciu o  plany urz dzania lasu sporz dzane przez

ciwe s by,

w granicach Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór wyklucza si  mo liwo  wprowadzania

zalesie  na terenach, na których stwierdzono wyst powanie siedlisk przyrodniczych, dla

których powo ano przedmiotowy obszar Natura 2000 (wszelkie dzia ania musza by  zgodne

z planem zada  ochronnych),

zmiany zagospodarowania terenów w granicach Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór

powinny by  weryfikowane pod k tem zgodno ci z planem zada  ochronnych dla Obszaru

Natura 2000 Czerwony Bór,
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dopuszcza si  lokalizacj  obiektów i urz dze  zwi zanych z prowadzeniem gospodarki

le nej, obiektów ma ej architektury i urz dze  turystycznych w rozumieniu przepisów

odr bnych, infrastruktury technicznej oraz ci gów pieszych i rowerowych,

zakaz lokalizacji nowej zabudowy niezwi zanej z gospodark  le .

2. Tereny wy czone spod nowej zabudowy

Do terenów, które powinny by  wy czone spod nowej zabudowy nale y zaliczy :

tereny lasów i zadrzewie  oznaczone symbolem ZL,

tereny wód powierzchniowych stoj cych oznaczone symbolem WS,

korytarze ekologiczne, za wyj tkiem terenów planowanej zabudowy w terenie „A” obj tym

zmian  nr 3 studium,

tereny rolnicze oznaczone symbolem R, za wyj tkiem dopuszcze  ustalonych w rozdziale

XX, ust. 1 pkt 11.

Zakaz zabudowy na wskazanych powy ej terenach nie dotyczy obiektów drogowych,

elementów infrastruktury technicznej, obiektów hydrotechnicznych lub s cych ochronie

rodowiska b  zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego.

3. Tereny z ograniczeniami zabudowy

Do terenów, na których istnieje ograniczenie przeznaczania pod zabudow  nale y

zaliczy :

strefy ochronne wokó  cmentarza w odleg ci 50 i 150 m zgodnie z § 3 rozporz dzenia

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre lenia, jakie

tereny pod wzgl dem sanitarnym s  odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315 ze

zm.),

tereny  kolejowe,  od  których  zosta a  okre lona  w  ustawie  z  dnia  28  marca  2003r  (Dz.  U.

z 2007r. nr 16 poz. 94 z pó n. zm.) o transporcie kolejowym odleg  w jakiej mo na

lokalizowa  budowle i budynki,

drogi krajowe, z uwagi na ich oddzia ywanie. Ograniczenia wynikaj  równie

z Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich

usytuowanie oraz z ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r.

poz. 260),
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strefy kontrolowane od gazoci gów wysokiego ci nienia, w których zagospodarowanie

zostanie okre lone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tak e

zgodnie z przepisami odr bnymi,

pasy technologiczne  od linii elektroenergetycznych najwy szego i wysokiego napi cia jako

strefa ograniczonego sposobu zagospodarowania, w których obowi zuje:

 zakaz realizacji budynków i pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi,

zakaz tworzenia ha d, nasypów oraz sadzenia ro linno ci wysokiej pod lini

i  w odleg ci  5,5  m dla  linii  110 kV i  6,5  m dla  linii  400 kV od rzutu poziomego

skrajnego przewodu fazowego (w wietle koron),

obszary, na których b  rozmieszczone urz dzenia wytwarzaj ce energi  z odnawialnych

róde  energii o mocy przekraczaj cej 100 kV, a w terenach „D” i „F” obj tych zmian  nr 3

Studium o mocy przekraczaj cej 500kW wraz ze strefami ochronnymi od nich,

tereny oznaczone symbolem R w s siedztwie terenów oznaczonych MU, U i OU, na których

zaleca si , aby ogranicza  powstawanie nowych obiektów zwi zanych z chowem lub

hodowl  zwierz t w liczbie powy ej 60du ych jednostek przeliczeniowych inwentarza (w

miejscowo ciach: Cieciorki, Czerwony Bór, D ugobórz Drugi, D ugobórz Pierwszy, Gardlin,

Grabówka, Klimasze, Konopki Jab , Nagórki Jab , Nowe Zakrzewo, Osowiec, Poryte

Jab , S dziwuje, Stare W do ki, W do ki Borowe, W do ki Bu ki, Wi niewo, Wola

Zambrowska, Wola Zambrzycka). Realizacja powy szych obiektów przy zachowaniu

standardów wynikaj cych z przepisów odr bnych.

tereny oznaczone symbolem MR, w których zaleca si , aby ogranicza  powstawanie nowych

obiektów zwi zanych z chowem lub hodowl  zwierz t w liczbie powy ej 60 du ych

jednostek przeliczeniowych inwentarza. Realizacja powy szych obiektów przy zachowaniu

standardów wynikaj cych z przepisów odr bnych.



ZMIANA NR 2STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMBRÓW

219

XXIII OBSZARY I ZASADY OCHRONY RODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO I UZDROWISK

Rozwój przestrzenny poszczególnych jednostek osadniczych musi uwzgl dnia  zasad

zrównowa onego rozwoju nie naruszaj c równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych

i powi za  mi dzy nimi

1. Polityka dotycz ca ochrony przyrody i krajobrazu

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2016 768 t. j.) uznaje naczeln  zasad , e podstaw  dzia  w zakresie przeznaczenia

terenów na okre lone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania jest ad przestrzenny oraz

zrównowa ony rozwój, czyli gospodarowanie w harmonii z przyrod , tj. z zachowaniem zasad

i wymogów ochrony rodowiska przyrodniczego.

Aby osi gn  postawiony cel nadrz dny nale y d  do poprawy jako ci rodowiska

przyrodniczego na terenach o najwy szym stopniu rozwoju procesów urbanizacyjnych oraz

terenów o zdegradowanych walorach przyrodniczych. Natomiast na terenach, gdzie wysokie

walory rodowiska zosta y zachowane nale y maksymalnie ograniczy  wszelkie zagro enia oraz

zapewni  ochron  wszystkich cennych obiektów i struktur przyrodniczych.

W granicach administracyjnych gminy obecne s  prawne formy ochrony przyrody, dla

których ustala si  uwzgl dnienie obowi zuj cych zakazów i nakazów okre lonych w przepisach

odr bnych:

dla terenów w granicach Rezerwatu „D bowe Góry” stosuje si  zapisy Rozporz dzenia

Nr  9/01  Wojewody  Podlaskiego  z  dnia  30  marca  2001  r.  w  sprawie  uznania  obiektu

„D bowe  Góry”  za  rezerwat  przyrody  (Dz.  Urz.  Z  2001  r.  Nr  8,  poz.  149)  wraz

z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian;

dla terenów w granicach Rezerwatu „Grabówka” stosuje si  Zarz dzenia MO ZNiL z 12

listopada 19969 (M.P. z 1996, Nr 75, poz. 679) z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian;

dla terenów w granicach Otuliny om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

stosuje si  zapisy Uchwa y XXIII/200/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia

9 Zarz dzenie uznane jest za uchylone dn. 02.08.2001 r.
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21 marca 2016 r. w sprawie om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Podla.

2016. 1501 z dnia 2016.03.25) ze szczególnym uwzgl dnieniem Planu Ochrony

om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z Planem Zada  Ochronnych OSOP

i  SOOS  Natura  2000  Prze omowa  Dolina  Narwi  (Za cznik  nr  do  uchwa y  nr  III/20/11

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 roku);

dla terenów w granicach u ytku ekologicznego „Nr 190” Bagno Pastwisko stosuje si

zapisy  Rozporz dzenia Nr 19/01 Woj. Podl. Z 16.07.2001 (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2001,

Nr 24, poz. 391) z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian;

Obszary  Natura  2000  (PLH200018)  Czerwony  Bór,  zgodnie  z  art.  28  ust.  10  pkt  5

i art. 29 ust. 8 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody oraz z art. 6(1) i 6(2) dyrektywy siedliskowej, dla

obszarów Natura 2000 sporz dza si  plan zada  ochronnych lub plan ochrony. Przepisy te

nak adaj  obowi zek na wszystkie organy pa stwa polskiego i podmioty dzia aj ce w jego

imieniu, unikania wszelkiego pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 i podj cia

dzia  „odpowiednich do potrzeb ekologicznych” przedmiotów ochrony, s cych zachowaniu

lub odtworzeniu w ciwego stanu przedmiotów ochrony. Dzia ania podejmowane w granicach

Obszarów  Natura  2000  musza  by  zgodne  z  art.  33  i  art.  34  ustawy  o  ochronie  przyrody.  Dla

obszarów PLH200018 Czerwony Bór obowi zuje Zarz dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony

rodowiska w Bia ymstoku z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 poz.

1946). Za cznik nr 4 ww. za enia okre la cele zada  ochronnych dla ka dego przedmiotu

ochrony.

Dla rezerwatów D bowe Góry i Grabówka obowi zuj  zakazy zgodnie z art. 15 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651).

Dla otuliny om skiego Parku Krajobrazowego sporz dzono Plan Ochrony

om skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z Planem Zada  Ochronnych OSOP i SOOS

Natura  2000  Prze omowa  Dolina  Narwi  (Za cznik  nr  do  uchwa y  nr  III/20/11  Sejmiku

Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 roku).

W stosunku do pomników przyrody i u ytków ekologicznych obowi zuj  zakazy

zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651).

Na terenie gminy Zambrów znajduj  si  dwa zarejestrowane pomniki przyrody (aleja lipowa oraz

b szypu kowy) i jeden u ytek ekologiczny Bagno Pastwisko.

Ponadto wskazuje si  utworzenie dwóch u ytków ekologicznych po onych

w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór, obejmuj cych przede wszystkim wydmy ródl dowe
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z murawami napiaskowymi, zgodnie z planem zada  ochronnych dla obszaru Natura 2000

Czerwony Bór.

2. Ekologiczna struktura krajobrazu

Dla zachowania równowagi rodowiska przyrodniczego gminy i jej otoczenia niezb dne

jest zapewnienie biologicznego funkcjonowania i wzajemnych powi za  ekosystemu. Sprzyja

temu m.in. zachowanie ci gu ekologicznego doliny rzeki Jab onki i jej dop ywów. Lokalne ci gi

ekologiczne w po czeniu z korytarzem ekologicznym cz cym europejsk  sie  Natura 2000

 w Polsce (opracowan  przez Pa stwow  Akademi  Nauk) tworz  system po cze  o znaczeniu

krajowym i mi dzynarodowym. Pe ni  funkcje ekologiczne, gospodarcze i krajobrazowe.

Wzmacnianie wewn trznych i zewn trznych powi za  ekologicznych poprzez ochron  przed

zainwestowaniem i degradacj  oraz zachowanie funkcji i walorów rodowiska przyrodniczego

stanowi jeden z podstawowych celi strategicznych.

Wymaga to:

poprawy czysto ci wód powierzchniowych,

utrzymania biologicznej obudowy cieków oraz ci ci biologicznie czynnych terenów

otwartych (zalesie , zadrzewie ródpolnych, zieleni urz dzonej i nieurz dzonej,

terenów rolnych),

niedopuszczenia do przykrywania i przegradzania cieków bez zabezpieczenia

mo liwo ci przemieszczania si  flory i fauny,

pozostawienia wolnych od zabudowy pasów terenu wzd  cieków,

Istotne, z punktu widzenia ró norodno ci rodowiska s  równie  mniejsze dolinki

rzeczne, rowy melioracyjne, zag bienia bezodp ywowe b ce miejscami sp ywu wód, mas

powietrza. Stanowi  one korytarze migracji ro lin i zwierz t oraz punkty przestankowe. Podobne

funkcje pe ni  powierzchnie k i pastwisk, zadrzewienia i zakrzewienia, ci gi zieleni wzd

cieków wodnych i rowów, ziele  urz dzona, ziele  cmentarna. Jako uzupe niaj ce nale y

traktowa  pasy i p aty zieleni: sadów, ziele  ogrodów przydomowych, a tak e powierzchnie

biologicznie czynne pozostawione w granicach poszczególnych dzia ek.

Wszystkie w/w elementy stanowi  istotn  cz  struktury funkcjonalno-przestrzennej

gminy. Podstawowe zasady kszta towania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy powinny

opiera  si  o nast puj ce zasady:
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zachowanie i ochrona zieleni istniej cej, w tym szczególnie kompleksów le nych

maj cych statut lasów ochronnych;

uzupe nianie zadrzewie  zgodnie z siedliskiem z zastosowaniem gatunków rodzimych,

ównie wzd  cieków wodnych i w obni eniach terenowych oraz wzd  ci gów

komunikacyjnych ;

pozostawianie jako wa nych nisz ekologicznych - zadrzewie  i zakrzewie ródpolnych,

obni  bezodp ywowych;

ochrona przed nadmiernym zainwestowaniem terenów k i pastwisk oraz gruntów

ornych, w tym zw aszcza wysokich klas bonitacyjnych;

ochrona przestrzeni rolniczo – kowej przed niepotrzebnym, chaotycznym

zainwestowaniem;

ograniczenie do niezb dnego minimum lokalizacji przedsi wzi  mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko.

W opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy

Zambrów nale y uwzgl dni  nast puj ce zasady zarz dzania przestrzeni  szczególnie istotne dla

ochrony i kszta towania struktury przyrodniczej gminy:

zachowanie i ochrona kompleksów przyrodniczych o najwy szym potencjale

biologicznym – stanowi cych wa ne w skali gminy korytarze ekologiczne;

ochrona i uzupe nianie zadrzewie ródpolnych, przydro nych oraz towarzysz cych

ciekom i zbiornikom wodnym;

ochrona drobnych elementów naturalnej rze by terenu: dolin, obni , skarp itp.;

ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych oraz gleb organicznych przed zmian

przeznaczenia na cele nierolnicze oraz zakaz eksploatacji torfów zalegaj cych

w dolinkach i obni eniach terenów;

ochrona rze by terenu i stosunków wodnych poprzez zakaz wykonywania prac

ziemnych mog cych naruszy  ich struktur  i uk ad;

ochrona gruntów le nych przed zmian  przeznaczenia;

ochrona rodowiska poprzez rozwój infrastruktury s cej poprawie rodowiska.

3. Polityka eksploatacji surowców i rekultywacji

W granicach gminy Zambrów wskazano granice z  (Krajewo towo, S dziwuje I,

dziwuje II, S dziwuje III, Czerwony Bór, Zbrze nica I, Zbrze nica II, Zbrze nica, Czerwony Bór II),

obszary górnicze (Krajewo towo, Czerwony Bór I, Zbrze nica I) oraz tereny górnicze (Krajewo

towo, Czerwony Bór I, Zbrze nica). Nadzór górniczy nad eksploatacj  surowców sprawuje
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Okr gowy Urz d Górniczy w Lublinie. Zgodnie z ustaw  z dnia 9 czerwca 2011r. prawo

geologiczne i górnicze organem odpowiedzialnym za wydawanie koncesji jest starosta (je li z e

nie przekracza 2 ha oraz wydobycie nie przekracza 20 000m3) oraz marsza ek województwa (je li

e przekracza powierzchni  2 ha oraz wydobycie przekracza 20 000 m3).  Udzielenie koncesji

przez starost  wymaga opinii marsza ka województwa.

Eksploatacja z  kopalin mo e by  realizowana przez inwestora, który posiada

koncesj  na ich wydobycie, zgodnie z warunkami i w terminie okre lonym w tej koncesji.

Odkrywkowy system wydobycia powoduje trwa e przekszta cenia terenu i szereg

zmian w rodowisku naturalnym tj.: powstanie wyrobisk, ha d, odpadów przeróbczych

i z owych, czasami osuszanie gruntów lub zanieczyszczenie wód. Efektem tego typu dzia

mo e by  równie  nasilenie erozji oraz osuwanie si  fragmentów stoków, os abionych w wyniku

„podbierania” materia u skalnego u podstawy. W celu pe nego wykorzystania z  konieczne jest

prowadzenie racjonalnej gospodarki wydobycia, która ograniczy niekontrolowane wybieranie

 surowców naturalnych, nie uwzgl dniaj ce dobra rodowiska naturalnego.

Ze wzgl du na ochron  walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów

zdegradowanych konieczne jest zapewnienie w ciwej rekultywacji terenów

poeksploatacyjnych. Rekultywacja danych obszarów jest przedsi wzi ciem d ugotrwa ym

i trudnym.

Na terenie gminy zlokalizowane s  niekontrolowane (nieuregulowane prawnie)

wyrobiska piasku i wiru. Takie punkty niekontrolowanej eksploatacji kruszyw s  szkodliwe dla

rodowiska - nie posiadaj  dokumentacji, a wydobycie nie zosta o poprzedzone rozpoznaniem

geologicznym oraz jest prowadzone w sposób nieuporz dkowany. Po zlokalizowaniu miejsc

niekontrolowanego wydobycia nale y podda  je rekultywacji – zniwelowa  wyrobiska i np. je

zalesi .

4. Polityka ochrony gleb

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych

(Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1266 z pó niejszymi zamianami), ochronie przed zmian  przeznaczenia

podlegaj  grunty rolne stanowi ce u ytki rolne klas I–III, dla których wymagana jest zgoda

ministra w ciwego do spraw rozwoju wsi w przypadku zmiany tego przeznaczenie na cele

nierolne, przy czym nie dotyczy to gruntów rolnych stanowi cych u ytki rolne po one

w granicach administracyjnych miast.
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Jako  gleb jest wiod cym elementem w analizie warunków przyrodniczych rolniczej

przestrzeni produkcyjnej danego obszaru. Wed ug klasyfikacji bonitacyjnej gleb, na terenie

gminy przewa aj  gleby bardzo dobre i dobre. Obok najlepszych gleb, g ównie w po udniowej

cz ci gminy, wyst puj  gleby o nieco gorszych warunkach powietrzno-wodnych, okresowo

nadmiernie uwilgotnione, lecz o podobnym sk adzie mechanicznym. Przyjmuje si  nast puj ce

zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony gruntów rolnych:

zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom

w produkcji rolniczej, powstaj cym wskutek dzia alno ci nierolniczej i ruchów

masowych ziemi,

zachowania i ochrony przed zarastaniem – ki wszystkich klas; nale y zapewni

warunki sta ego u ytkowania tych terenów poprzez regularne, ekstensywne koszenie,

w celu zabezpieczenia tych ekosystemów przed zarastaniem,

zachowania obecnego sposobu u ytkowania (u ytkowanie rolnicze), zgodnego z

uwarunkowaniami fizjograficznymi – grunty orne klas IIIa i IIIb oraz pastwiska

wszystkich klas; grunty te s  z regu y u ytkowane zgodnie z uwarunkowaniami

fizjograficznymi; z uwagi na wysokie klasy bonitacyjne, dobry stan sanitarny

rodowiska, powoli rozwijaj  si  turystyk , w tym agroturystyk .

5. Polityka ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Przyjmuje si  nast puj ce zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony wód

powierzchniowych i podziemnych:

likwidacja strat wody na sieciach wodoci gowych,

rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków,

wykluczenie sk adowania soli, nawozów i innych rodków chemicznych bezpo rednio

na powierzchni ziemi,

wykluczenie pryzmowania kiszonek bezpo rednio na powierzchni ziemi,

zakazuje si  odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych

produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ci gów kanalizacji

sanitarnej, do wód otwartych i do gruntu bez uprzedniego podczyszczenia,

zwi kszenie zdolno ci samooczyszczania si  wód powierzchniowych w dolinach rzek

poprzez odpowiednie kszta towanie stosunków wodnych i biocenotycznych,

zaleca si  kontrolowanie sp ywów powierzchniowych z terenów upraw rolnych poprzez

zachowanie otuliny biologicznej zbiorników i cieków,

(tu powsta  akapit) racjonaln  gospodark  nawozami i rodkami ochrony ro lin;
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zaleca si  zachowanie lasów wodochronnych na terenie gminy, co wynika z przepisów

odr bnych - wskazana ochrona przed zabudow  i zmian  przeznaczenia;

Fragment obszaru gminy Zambrów znajduje si  w zasi gu G ównego Zbiornika Wód

Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska. Ze wzgl du na zbiornik GZWP zakazuje si :

sk adowania substancji chemicznych,

lokalizacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla których

sporz dzenie raportu oddzia ywania na rodowisko jest obligatoryjne w rozumieniu

przepisów szczególnych, z wyj tkiem obiektów infrastruktury technicznej

i komunikacyjnej, s cej obs udze mieszka ców i u ytkowników terenu,

lokalizacji wysypisk i wylewisk odpadów.

6. Polityka ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed ha asem

Przyjmuje si  nast puj ce zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony powietrza

atmosferycznego:

ograniczenie emisji ze spalania w gla w piecach domowych – zmiana sytemu

ogrzewania z u yciem tradycyjnego paliwa na ekologiczne,

popularyzacja energii ze róde  odnawialnych,

modernizacja systemów grzewczych i docieplenie budynków,

poprawa struktury biocenotycznej i zdolno ci poch aniania dwutlenku w gla przez

zbiorowiska ro linne, szczególnie le ne poprzez w ciw  gospodark  le  (sk ad

gatunkowy, wiek drzewostanu);

W gminie Zambrów najbardziej nara one na uci liwo  zwi zan  z ha asem

drogowym s  miejscowo ci le ce przy g ównych ci gach komunikacyjnych (w szczególno ci przy

drodze krajowej nr 8 /droga ekspresowa S8, trasa europejska E67/ oraz drogach nr 63 i 66).

Przyjmuje si  nast puj ce zasady polityki przestrzennej w zakresie ochrony przed

ha asem, maj ce na celu ograniczenie zagro  zwi zanych z emisj  ha asu:

ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego standardów

akustycznych terenu oraz minimalnych linii zabudowy dla poszczególnych kategorii

dróg oddzielnie dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalne, u yteczno ci

publicznej), jednokondygnacyjnych, wielokondygnacyjnych, wymagaj cych specjalnej

ochrony oraz pozosta ych obiektów budowlanych,
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utrzymanie stanu technicznego maszyn i urz dze  na wysokim poziomie (w celu

ograniczania emisji ha asu), przenoszenie maszyn i urz dze  stolarskich do wn trza

pomieszcze , likwidacja tym samym pracy na otwartym powietrzu,

odtworzenie zadrzewie  przydro nych jako naturalnych ekranów ograniczaj cych

rozprzestrzenianie si  ha asu, zak adanie zieleni wysokiej ochronnej przy zak adach

przemys owych i us ugowych,

odtwarzanie zadrzewie  przydro nych oraz tworzenie enklaw zieleni publicznej

w obszarach zabudowanych.

7. Polityka ochrony terenów le nych

Na obszarze gminy Zambrów udzia  terenów le nych wynosi ok. 32%, du e kompleksy

le ne zasadniczo wyst puj  w zachodniej cz ci gminy. Teren ten dodatkowo znajduje si

w granicach Obszaru Natura 2000 „Czerwony Bór”. Przyjmuje si  nast puj ce zasady polityki

przestrzennej w zakresie ochrony gruntów le nych:

ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze i niele ne,

zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów le nych oraz szkodom

w drzewostanach i produkcji le nej, powstaj cym wskutek dzia alno ci niele nej;

tereny przeznaczone pod zabudow  mieszkaniow  lub drogi nie powinny powodowa

dalszej fragmentacji i rozdrobnienia kompleksów le nych,

zapewnienie mo liwo ci powi kszenia powierzchni kompleksów le nych poprzez

przeznaczanie pod zalesienie terenów rolnych o niskiej bonitacji gleb (klasa V i VI),

wyznaczenie granicy polno-le nej wokó  istniej cych kompleksów le nych, w celu

ochrony strefy ekotonowej,

przywracanie warto ci u ytkowej gruntom, które utraci y charakter gruntów le nych

wskutek dzia alno ci niele nej,

lasy oraz inne zadrzewienia, w tym otuliny biologiczne cieków, zadrzewienia ródpolne,

lasy ochronne (wodochronne, lasy stanowi ce stref  buforow  10 km od miasta

om y, lasy chronione b ce ostoj  dzikich zwierz t), lasy po one w granicach

obszarów wchodz cych w krajow  sie  ekologiczn  o funkcjach korytarzowych,

powinny podlega  bezwzgl dnej ochronie przed zmian  sposobu u ytkowania.

W Gminie Zambrów nie wyst puj  uzdrowiska.
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XXIV OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

Przedmiotem ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego s  ukszta towane

historycznie, znajduj ce si  na terenie gminy zachowane uk ady,  elementy struktury

przestrzennej, jak równie  pojedyncze obiekty lub ich zespo y, o wyj tkowych walorach

zabytkowych. Na tak cenn  w skali lokalnej to samo ci przestrze  dziedzictwa kulturowego

sk adaj  si  obiekty zarówno wpisane do rejestru zabytków Podlaskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków jak i elementy nieobj te oficjalnie ochron , które ze wzgl du na swoj

warto  historyczno - kulturow  stanowi  powinny przedmiot zainteresowania dzia

ochronnych.

Celem prowadzonej w studium polityki przestrzennej jest zachowanie warto ci

dziedzictwa kulturowego, jego walorów historycznych, architektonicznych i ekspozycyjnych.

Dobra kultury powinny by  wykorzystywane i u ytkowane z zapewnieniem opieki

konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz nadania im odpowiednich funkcji u ytkowych.

Ochron  dziedzictwa kulturowego nale y prowadzi  zgodnie z ustaleniami zawartymi

w przepisach odr bnych, w tym  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady

ochrony dziedzictwa kulturowego b  opiera y si  na wskazaniu w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego i sformu owaniu nakazów, zakazów, ogranicze  i dopuszcze

w oparciu o przepisy odr bne.

Do ogólnych zasad sformu owanych na potrzeby niniejszego studium, a dotycz cych

ochrony dziedzictwa kulturowego nale y zaliczy : dokumentowanie, zachowanie, ochrona

i propagowanie warto ci dziedzictwa kulturowego, co jest obowi zkiem w adz pa stwowych,

samorz dowych i spo ecze stwa. Dzia alno  ta z jednej strony stanowi element edukacji

i rozbudzania poczucia to samo ci, z drugiej za  musi godzi  elementy ochrony z potrzebami

adaptacji do wymogów wspó czesno ci. Dziedzictwo kulturowe stanowi warto  podlegaj

ochronie prawnej. Ochrona dóbr kultury materialnej jest tak e zadaniem polityki przestrzennej.

Dobra kultury powinny by  wykorzystywane i u ytkowane z zapewnieniem opieki

konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz nadania im odpowiednich funkcji u ytkowych.
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Studium ustala nast puj ce ogólne zasady ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazu

kulturowego w gminie:

ochrona z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do

zespo ów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz do wojewódzkiej ewidencji

zabytków,

zasada maksymalnej ochrony zachowanych obiektów o warto ci historyczno –

kulturowej,

konserwacja, rewaloryzacja i porz dkowanie zabytkowych zespo ów dworskich,

obiektów sakralnych, innych obiektów zabytkowych, oraz innych terenów publicznych,

zwi kszenie atrakcyjno ci zabytków dla potrzeb spo ecznych, turystycznych

i edukacyjnych,

wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizuj cych z zabytkowym s siedztwem,

realizacja nowoprojektowanych obiektów o formach architektonicznych nawi zuj cych

do lokalnych tradycji kszta towania i sytuowania zabudowy,

nowopowstaj ce inwestycje nie mog  przy miewa  obecnej tkanki oraz narusza

trwa ych, zabytkowych uk adów przestrzennych,

zachowanie i ochrona stanowisk archeologicznych,

zintegrowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,

dostosowanie wspó czesnej funkcji do warto ci obiektów zabytkowych,

ochrona podworskich za  zieleni urz dzonej oraz ich rewaloryzacja polegaj ca na

przywróceniu unikalnych warto ci historycznie zaprojektowanych zespo ów kompozycji

zieleni,

zachowanie funkcji, za enia, historycznych osi kompozycyjnych i powi za

widokowych oraz poprawa estetyki funkcjonuj cych na terenie gminy miejsc pami ci

narodowej,

zachowanie i ochrona przydro nych kapliczek,

enie do upowszechniania, szczególnie w ród spo eczno ci lokalnej, wiedzy w zakresie

rozpoznawania walorów obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy.

W odniesieniu do obiektów obj tych ochron  poprzez wpis do rejestru zabytków,

obowi zuj  nast puj ce zasady ochrony:

wszelkie dzia ania inwestycyjne w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru

zabytków (zw aszcza w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
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wykonywania robót budowlanych w zabytku oraz jego otoczeniu, dokonywania podzia u

nieruchomo ci, zmiany przeznaczenia obiektu, a tak e umieszczania na nim urz dze

technicznych, tablic, reklam, no ników informacji wizualnej) powinny by  prowadzone

zgodnie z przepisami odr bnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

oraz prawa budowlanego,

wykorzystanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków na cele u ytkowe powinno

zapewnia  trwa e zachowanie jego warto ci,

w przypadku remontów, przebudowy, zmian sposobu zagospodarowania i u ytkowania

nale y zachowa  zabytkowy wystrój elewacji i wyposa enia wn trz, utrzyma  gabaryty

i historyczne rozplanowanie wn trz, stosowa  tradycyjne materia y budowlane

o wysokiej jako ci,

zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich

zachowania,

usuni cie w miar  mo liwo ci obiektów, b  ich cz ci, stanowi cych elementy

dysharmonijne zlokalizowane w bliskim s siedztwie obiektów zabytkowych,

zachowanie rozplanowania, historycznych osi widokowych i kompozycyjnych,

zabytkowych obiektów tworz cych zespó  i kompozycji zieleni, ukszta towania terenu

(tarasy, wa y, cieków i zbiorników wodnych,)

zachowanie indywidualnej formy architektonicznej i stylistycznej obiektów,

ochron  okre lonych gabarytów, formy, detalu i zagospodarowania otoczenia,

zachowanie historycznej dyspozycji funkcjonalo-przestrzennej za enia(podzia  na

cz ci mieszkalno-reprezentacyjna i rekreacyjn  oraz na cz  gospodarcz ),

uczytelnienia wn trza parkowych, powi za  widokowych, wyeksponowanie powi za

kompozycyjnych,

dopuszczenie uzupe nienia kompozycji lub innej modernizacji przestrzennej w oparciu

o specjalistyczne analizy konserwatorskie oraz dostosowania do historycznej kompozycji

zespo u i indywidualnych warto ci zabytkowych;

ochrona zieleni towarzysz cej obiektom zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W odniesieniu do obiektów, wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków,

obowi zuj  nast puj ce zasady ochrony:

zachowanie obszarów i obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

z mo liwo ci  rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu u ytkowania na

zasadach okre lonych w planie miejscowym i zgodnie z przepisami odr bnymi w zakresie

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego,
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trwa e zachowanie historycznej formy urbanistycznej i architektonicznej oraz

rewaloryzacja otoczenia zabytków zgodnie z historycznym zagospodarowaniem,

zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich

zachowania,

usuni cie w miar  mo liwo ci obiektów, b  ich cz ci, stanowi cych elementy

dysharmonijne zlokalizowane w bliskim s siedztwie obiektów zabytkowych,

ochrona zieleni towarzysz cej obiektom zabytkowym wpisanym do wojewódzkiej

ewidencji zabytków.

W odniesieniu do cmentarzy wojennych i miejsc pami ci narodowej obowi zuj

nast puj ce zasady ochrony:

wy czenie ich spod wszelkiej dzia alno ci inwestycyjnej, nie zwi zanej z ich

rewaloryzacj ,

zachowaniu i konserwacji historycznych elementów ukszta towania terenu cmentarzy

(nasypy, wa y, uk ady alejowych, uk adów kwater i mogi ),

zachowaniu i konserwacji starodrzewu,

zachowaniu i konserwacji zabytkowych nagrobków, krzy y oraz innych elementów ma ej

architektury, sztuki sakralnej i nagrobnej,

zakazie lokalizowania w ich bezpo rednim s siedztwie dzia alno ci o uci liwym

charakterze oraz obiektów zas aniaj cych widok na cmentarz, czy te

dysharmonizuj cych przestrzenne i kompozycyjnie z jego elementami.

Zasady ochrony stref ochrony konserwatorskiej

W zakresie ochrony warto ci kulturowych, na obszarze gminy, wyznacza si  strefy

ochrony konserwatorskiej.

Dzia alno  konserwatorska w strefie ochrony konserwatorskiej (ochrony zasadniczych

elementów rozplanowania i wskazanej zabudowy) zmierza do zachowania zasadniczych

elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim: zabudowy, podzia u

i sposobu zagospodarowania dzia ek. Zmierza te  do restauracji i modernizacji technicznej

obiektów o warto ciach kulturowych z dostosowaniem wspó czesnej funkcji do warto ci

obiektów.

Wyznacza si  stref  ochrony konserwatorskiej:

w miejscowo ci osie Do gi – pozosta ci za enia dworsko-ogrodowego, granica

ochrony dz. ew. nr 108/2,
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w miejscowo ci Tab dz – zespó  ko cio a parafialnego, granica ochrony – cmentarz

przyko cielny,

otoczenia zabytku archeologicznego w miejscowo ci:

Poryte-Jab  nr AZP 40-78/ 1 i40-78/ 2,

Cieciorki nr AZP 40-78/2,

Koziki Ja brzyków Stok nr AZP 40-78/5,

ledzie nr AZP 40-77/1

W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowi zuj  nast puj ce ustalenia:

zabudowa w strefie ochrony konserwatorskiej powinna by  projektowana w sposób nie

koliduj cy pod wzgl dem funkcji jak i formy z obiektami chronionymi,

zagospodarowanie terenu niezabudowanego w sposób nie powoduj cy przys oni cia

obiektów, dla których ustalono obszar strefy,

nale y wy czy  spod zabudowy lub wskaza  ograniczenia jej wysoko ci dla terenów

w strefie ochrony ekspozycji,

obiekty nieruchome wpisane do rejestru i ewidencji zabytków nale y bezwzgl dnie

zachowa . Cz  z tych obiektów nale y podda  pracom remontowym

i rewaloryzacyjnym,

ustala si  wymóg odtwarzania zabytkowych uk adów zieleni, w tym alei, wykonywanie

uzupe nienia nasadze  gatunkami rodzimymi, charakterystycznymi dla poszczególnych

obiektów,

lokalizowane w granicach strefy ekspozycji obiekty budowlane w zakresie infrastruktury

technicznej nie mog  narusza  ekspozycji obiektów zabytkowych lub przewy sza

istniej cej zabudowy,

nale y wykona  projekty rewaloryzacji oraz realizacji dla zabytkowych parków w celu

przywrócenia im dawnej wietno ci, utraconej przez szkodliw  dzia alno  cz owieka

i procesy naturalne. Nale y d  do poprawy ich jako ci, zarówno pod wzgl dem

przyrodniczym jak i infrastrukturalnym (odbudowa zatartych uk adów alejek i cie ek

parkowych),

dla zabytku archeologicznego zachowanie obiektów naziemnych o w asnej formie

przestrzenno-krajobrazowej, obiektów i struktur powierzchniowych oraz podziemnych

nawarstwie  kulturowych i znajduj cych w nich wytwory lub ich lady,

dla zabytku archeologicznego zakaz prowadzenia jakiejkolwiek dzia alno ci nie zwi zanej

z dzia alno ci  archeologiczno-konserwatorsk  oraz ograniczenie u ytkowania na cele
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rolnicze - zakaz orania terenu zabytkowego, dopuszcza si  ich u ytkowanie jako

pastwisko, ka.

Zasady ochrony zasobów archeologicznych

Na terenie gminy zlokalizowanych s  174 stanowiska archeologiczne. W wi kszo ci

stanowiska posiadaj  trudny do okre lenia rzeczywisty zasi g i warto  poznawcz . Ocena ich

warto ci poznawczej tylko na podstawie rejestracji powierzchniowej (bez wnikania w struktury

nawarstwie ) uniemo liwia uznanie któregokolwiek z nich jako bezwarto ciowe. Nale y wobec

tego uzna , i  obszary przez nie zajmowane s  dost pne do celów inwestycyjnych, pod

warunkiem przeprowadzenia bada  archeologicznych przed realizacj  wszelkich inwestycji

wi cych si  z usuni ciem wierzchniej warstwy gleby.

Obszary stanowisk archeologicznych powinny by  uwzgl dniane podczas prowadzenia

prac ziemnych zwi zanych z zabudow  i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z przepisami

odr bnymi w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
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XXV KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI

Polityka transportowa

Polityka transportowa Gminy Zambrów powinna by  oparta na zasadach

zrównowa onego rozwoju. G ównym zadaniem jest usprawnienie i rozwój systemu

transportowego w celu poprawy przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu uci liwo ci

dla rodowiska.

Warunkiem realizacji zadania g ównego jest d enie do:

rozwoju powi za  komunikacyjnych pomi dzy terenami przeznaczonymi do zabudowy

i zagospodarowania,

równomiernego rozwoju nowych terenów inwestycyjnych i infrastruktury

komunikacyjnej,

poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego,

budowy nowych cie ek pieszych i  rowerowych,

zmniejszania negatywnego oddzia ywania transportu na warunki ycia mieszka ców,

usprawnienia systemu zarz dzania drogami i ruchem drogowym.

Uk ad komunikacyjny

Uk ad komunikacyjny oparty jest o istniej ce i projektowane drogi oraz kierunki

cze  obs ugi komunikacyjnej wskazane na rysunku Studium. Kierunki w cze  zosta y

wprowadzone na obszarach istniej cej i projektowanej zabudowy, dla której wymagane jest

opracowanie w ciwych rozwi za  komunikacyjnych na etapie sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Na rysunku studium wskazano wa niejsze w y komunikacyjne (istniej ce i

postulowane) stanowi ce wyprowadzenie dróg s cych obs udze komunikacyjnej gminy.

Ostateczne okre lenie w ów mo e zosta  okre lone na pó niejszym etapie.

Zasady kszta towania parametrów sieci drogowej

Okre la si  zasady kszta towania parametrów podstawowej sieci drogowej,

przedstawionej na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego).
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Droga klasy ekspresowej (KDS)

szeroko  pasa drogowego minimum 40,0 m,

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDS zgodnie z przepisami odr bnymi,

w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudow  w bezpo rednim

siedztwie drogi niezb dne jest zapewnienie innego skomunikowania tych terenów z

drog  klasy KDS np. poprzez wyznaczenie dróg serwisowych lub uk adu

komunikacyjnego opartego na istniej cych lub projektowanych skrzy owaniach z t

drog , szczegó owe zasady w tym zakresie nale y ustali  na etapie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

przy planowaniu zagospodarowania terenów obj tych niniejszym dokumentem

planistycznym nale y wzi  pod uwag  fakt, i  obejmuje on swoim zasi giem drogi

krajowe charakteryzuj ce si  znacznym nat eniem ruchu drogowego. W zwi zku z

powy szym sposób zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpo rednim

siedztwie dróg krajowych powinien uwzgl dnia  ograniczenia wynikaj ce z ich

negatywnego oddzia ywania na klimat akustyczny.

Droga klasy ekspresowej (KDS1)

szeroko  pasa drogowego minimum 30,0 m,

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDS1 zgodnie z przepisami

odr bnymi,

w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudow  w bezpo rednim

siedztwie drogi niezb dne jest zapewnienie innego skomunikowania tych terenów z

drog  klasy KDS1 np. poprzez wyznaczenie dróg serwisowych lub uk adu

komunikacyjnego opartego na istniej cych lub projektowanych skrzy owaniach z t

drog , szczegó owe zasady w tym zakresie nale y ustali  na etapie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

przy planowaniu zagospodarowania terenów obj tych niniejszym dokumentem

planistycznym nale y wzi  pod uwag  fakt, i  obejmuje on swoim zasi giem drogi

krajowe charakteryzuj ce si  znacznym nat eniem ruchu drogowego. W zwi zku z

powy szym sposób zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpo rednim

siedztwie dróg krajowych powinien uwzgl dnia  ograniczenia wynikaj ce z ich

negatywnego oddzia ywania na klimat akustyczny.
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Droga klasy g ównej ruchu przyspieszonego (KDGP)

szeroko  pasa drogowego minimum 30,0 m,

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDGP zgodnie z przepisami

odr bnymi,

w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow

us ugow  w bezpo rednim s siedztwie drogi niezb dne jest zapewnienie innego

skomunikowania tych terenów z drog  klasy KDGP np. poprzez wyznaczenie dróg

serwisowych lub uk adu komunikacyjnego opartego na istniej cych lub projektowanych

skrzy owaniach z t  drog , szczegó owe zasady w tym zakresie nale y ustali  na etapie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

przy planowaniu zagospodarowania terenów obj tych niniejszym dokumentem

planistycznym nale y wzi  pod uwag  fakt, i  obejmuje on swoim zasi giem drogi

krajowe charakteryzuj ce si  znacznym nat eniem ruchu drogowego. W zwi zku z

powy szym sposób zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpo rednim

siedztwie dróg krajowych powinien uwzgl dnia  ograniczenia wynikaj ce z ich

negatywnego oddzia ywania na klimat akustyczny.

Droga klasy g ównej (KDG)

szeroko  pasa drogowego minimum 25,0 m,

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDG zgodnie z przepisami odr bnymi,

w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow

us ugow  w bezpo rednim s siedztwie drogi niezb dne jest zapewnienie innego

skomunikowania tych terenów z drog  klasy KDG np. poprzez wyznaczenie dróg

serwisowych lub uk adu komunikacyjnego opartego na istniej cych lub projektowanych

skrzy owaniach z t  drog , szczegó owe zasady w tym zakresie nale y ustali  na etapie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

przy planowaniu zagospodarowania terenów obj tych niniejszym dokumentem

planistycznym nale y wzi  pod uwag  fakt, i  obejmuje on swoim zasi giem drogi

krajowe charakteryzuj ce si  znacznym nat eniem ruchu drogowego. W zwi zku z

powy szym sposób zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpo rednim

siedztwie dróg krajowych powinien uwzgl dnia  ograniczenia wynikaj ce z ich

negatywnego oddzia ywania na klimat akustyczny.



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

236

Drogi klasy g ównej lub zbiorczej (KDG/Z)

szeroko  pasa drogowego klasy g ównej (KDG) minimum 25,0 m,

szeroko  pasa drogowego klasy zbiorczej (KDZ) minimum 20,0 m ,

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDG/Z zgodnie z przepisami

odr bnymi,

dla dróg oznaczonych symbolem KDG/Z ustalenie docelowej klasy drogi nast pi na

etapie sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

przy planowaniu zagospodarowania terenów obj tych niniejszym dokumentem

planistycznym nale y wzi  pod uwag  fakt, i  obejmuje on swoim zasi giem drogi

krajowe charakteryzuj ce si  znacznym nat eniem ruchu drogowego. W zwi zku z

powy szym sposób zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w bezpo rednim

siedztwie dróg krajowych powinien uwzgl dnia  ograniczenia wynikaj ce z ich

negatywnego oddzia ywania na klimat akustyczny.

Drogi klasy zbiorczej (KDZ)

szeroko  pasa drogowego klasy zbiorczej (KDZ) minimum 20,0 m

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDZ zgodnie z przepisami odr bnymi.

Drogi klasy zbiorczej lub lokalnej (KDZ/L)

szeroko  pasa drogowego klasy zbiorczej (KDZ) minimum 20,0 m

szeroko  pasa drogowego klasy lokalnej (KDL):

minimum 12,0 m (w terenie zabudowanym),

minimum 15,0 m (w terenie niezabudowanym);

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDZ/L zgodnie z przepisami

odr bnymi;

dla dróg oznaczonych symbolem KDZ/L ustalenie docelowej klasy drogi nast pi na etapie

sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

w miejscach lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow  w

bezpo rednim s siedztwie drogi niezb dne jest zapewnienie innego skomunikowania

tych terenów z drog  klasy Z, np. poprzez wyznaczenie dróg serwisowych lub uk adu

komunikacyjnego opartego na istniej cych lub projektowanych skrzy owaniach z t

drog , szczegó owe zasady w tym zakresie nale y ustali  na etapie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

237

Drogi klasy lokalnej (KDL)

szeroko  pasa drogowego klasy lokalnej (KDL):

minimum 12,0 m (w terenie zabudowanym),

minimum 15,0 m (w terenie niezabudowanym);

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDL zgodnie z przepisami odr bnymi.

Drogi klasy lokalnej lub dojazdowej(KDL/D)

szeroko  pasa drogowego klasy lokalnej (KDL):

minimum 12,0 m (w terenie zabudowanym),

minimum 15,0 m (w terenie niezabudowanym);

szeroko  pasa drogowego klasy dojazdowej (KDD):

minimum 10,0 m (w terenie zabudowanym),

minimum 15,0 m (w terenie niezabudowanym);

obs ug  dzia ek budowlanych bezpo rednio z dróg KDL zgodnie z przepisami odr bnymi;

dla dróg oznaczonych symbolem KDL/D ustalenie docelowej klasy drogi nast pi na

etapie sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla wybranych dróg publicznych, tworz cych podstawowy uk ad komunikacyjny,

okre la si  klasy techniczne, zgodnie z rysunkiem studium (Kierunki zagospodarowania

przestrzennego). W uzasadnionych przypadkach na etapie sporz dzania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza si  zmian  klasy technicznej dróg wskazanych

w studium. Dopuszcza si  mo liwo  lokalizacji dróg publicznych niewskazanych w studium, na

zasadach zgodnych z przepisami odr bnymi. Dla dróg publicznych niewyznaczonych w studium,

klasy techniczne do okre lenia na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. Nale y d  do zapewnienia, w jak najwi kszym zakresie, dost pu do dróg

publicznych dla wydzielanych dzia ek budowlanych w istniej cych i planowanych terenach

budowlanych.

Dla sieci drogowej ustala si  nast puj ce zasady kszta towania infrastruktury:

ulepszanie nawierzchni dróg gruntowych i wirowych,

remont nawierzchni dróg asfaltowych,

uregulowanie stanu prawnego dróg,
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modernizacj  dróg pod k tem zapewnienia bezpiecze stwa pieszym i rowerzystom,

likwidowanie zaleg ci w zakresie wyposa enia dróg w urz dzenia typu: oznakowanie

przej  dla pieszych, o wietlenie, a tak e parkingi publiczne w rejonie koncentracji

potrzeb parkingowych.

Ustala si  nast puj ce ogólne zasady kszta towania sieci drogowej:

w liniach rozgraniczaj cych ulic mo liwo  lokalizowania:

zieleni, pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu,

sieci i urz dze  infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej),

cie ek rowerowych,

obiekty budowlane przy drogach powinny by  usytuowane zgodnie z przepisami

odr bnymi,

przy wyznaczaniu nowych dróg oraz przebudowie istniej cych nale y uwzgl dni

wymagania ochrony rodowiska,

dopuszcza si  inne ni  okre lone przepisami odr bnymi szeroko ci dróg w liniach

rozgraniczaj cych, w sytuacjach gdy uwarunkowania terenowe uniemo liwiaj

wprowadzenie okre lonych szeroko ci.

Po trasie nieczynnej linii kolejowej relacji Zambrów – Czerwony Bór wyznacza si  ci g

pieszo-jezdny, z mo liwo ci  realizacji cie ki rowerowej, który b dzie stanowi  inwestycj  celu

publicznego.  Ci g pieszo-jezdny oraz cie ka rowerowa b dzie czy a miasto Zambrów

z kompleksem le nym Czerwony Bór.

Drogi rowerowe

Gmina Zambrów nie dysponuje rozwini tym systemem dróg rowerowych, dlatego

nale y opracowa  koncepcj  sieci tras rowerowych na jej terenie. Zaleca si  wydzielenie cie ek

rowerowych w miejscach, gdzie wyst puje zwi kszony ruch rowerowy, przy nasilonym ruchu

pojazdów samochodowych oraz wzd  ci gów biegn cych do zespo ów szkó  czy terenów

zieleni (w szczególno ci wzd  nieczynnej linii kolejowej cz cej miejscowo  S dziwuje

z Czerwonym Borem). Ponadto przy tworzeniu koncepcji cie ek rowerowych nale y zwróci

szczególn  uwag  na program „pi ciu wymogów” opracowany przez holenderskie Centrum

Bada  i Standaryzacji Kontraktów In ynierii L dowej i Ruchu CROW, który okre la szczegó owe

wskazówki projektowania przyjaznej infrastruktury dla cyklistów.  Infrastruktura rowerowa

powinna opiera  si  na:



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

239

bezpiecze stwie – ograniczenie niebezpiecze stwa dla rowerzystów i innych

uczestników ruchu poprzez minimalizacj  kolizji drogowych,

spójno ci – atwa orientacja i spójna ca  z systemem lokalnych tras rowerowych,

bezpo rednio ci – tworzenie tras tak, aby unikn  zb dnych objazdów, wyd aj cych

drog ,

wygodzie – atwo  korzystania z tras przez wszystkich rowerzystów, tak aby trasa  nie

wymaga a nadmiernego wysi ku oraz przystosowana odpowiednio nawierzchnia,

atrakcyjno ci – trasy powinny przebiega  przez atrakcyjne tereny oraz zapewni

rowerzystom poczucie bezpiecze stwa poprzez m.in. odpowiednie o wietlenie trasy.
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Schemat 19. Przebieg cie ek rowerowych

ród o: opracowanie w asne
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Komunikacja kolejowa

Przez  teren  gminy  przebiega  linia  kolejowa  nr  36  relacji  Ostro ka  -  niadowo  -

Czerwony  Bór  -  apy, na której zawieszono przewozy od  Czerwonego Boru do ap. Aby

zwi kszy  atrakcyjno  gminy istniej  lini  kolejow  mo na wykorzysta  do celów

turystycznych. W zwi zku z tym nale y przewidzie  modernizacj  torowiska, w celu zwi kszenia

atrakcyjno ci gminy pod wzgl dem turystycznym.

Komunikacja zbiorowa

Podstawowymi rodkami komunikacji zbiorowej o zasi gu ponadlokalnym pozostaje

komunikacja autobusowa PKS oraz inne firmy przewozowe. W zale no ci od potrzeb ludno ci

i uwarunkowa  ekonomicznych nale y zapewni  odpowiednie warunki rozwoju komunikacji

zbiorowej, tak aby stanowi a ona podstawowy rodek komunikacji w gminie, zapewniaj c w ten

sposób mieszka com przewozy do pracy, us ug oraz szkó .

Polityka parkingowa

Polityka parkingowa jest jednym z elementów polityki transportowej

i przestrzennej gminy. Powinna ona okre la  zasady kszta towania przestrzennego

wyznaczonych parkingów, porz dkowa  i ogranicza  mo liwo ci parkowania w liniach

rozgraniczaj cych ulic oraz poza wyznaczonymi miejscami.

Wska niki parkingowe

Okre lone wska niki parkingowe dotycz  inwestycji nowo powstaj cych, w przypadku

przebudowy istniej cych obiektów oraz przy zmianie sposobu u ytkowania obiektów

budowlanych nale y zbilansowa  zarówno istniej ce i projektowane obiekty na danym terenie.

Polityka parkingowa ma charakter ogólnych wytycznych, w planach miejscowych mog  by

ustalone inne wska niki parkingowe w przypadku istniej cego zainwestowania terenów.

Tabela 41.  Liczba miejsc do parkowania.

obiekty minimalna liczba miejsc do
parkowania

minimalna liczba miejsc do
parkowania dla rowerów

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinne

1 / 1 wydzielony lokal mieszkalny
1 / 1 wydzielony lokal u ytkowy nie okre la si

hotele 1 /2 pokoje
1 / 30 pokoi – miejsce dla autokaru nie okre la si

banki, poczty
3/100 m2 powierzchni u ytkowej,

nie mniej ni  2
1/100 m2 powierzchni u ytkowej, nie

mniej ni  2
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obiekty minimalna liczba miejsc do
parkowania

minimalna liczba miejsc do
parkowania dla rowerów

us ugi drobne o
powierzchni

ytkowej do 30m2
1 nie okre la si

warsztaty
samochodowe 1/1 stanowisko obs ugi nie okre la si

obiekty o wiatowe 2 miejsca na 5 zatrudnionych
3 miejsca na 10 uczniów

5 / 1 sal  lekcyjn - tylko dla
gimnazjum

gastronomia 1,5 / 8 miejsc konsumpcyjnych nie okre la si

obiekty sportowe
6 / 100 osób

4 / 1000 widzów - miejsce dla
autokarów

nie okre la si

obiekty kultu
religijnego 1 / 30 wiernych 1/10 wiernych

hurtownie,
magazyny

2 / 5 zatrudnionych
1 / 5 klientów nie mniej ni  2 1/10 zatrudnionych

zak ady produkcyjne 2 / 5 zatrudnionych nie mniej ni  2 1/10 zatrudnionych

cmentarze 2 / 1000m2 powierzchni nie okre la si

ród o: opracowanie w asne
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XXVI KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Zaopatrzenie w wod

Zbiorowymi wodoci gami w gminie obj tych jest 70 wsi, co stanowi bior c pod uwag

liczb  mieszka ców w tych wsiach, prawie 100% zwodoci gowania.

Na terenie gminy Zambrów przewiduje si  zaopatrzenie w wod  w oparciu o istniej ce

uj cia i stacje uzdatniania wody we wsi Prze dziecko-Mroczki oraz Poryte Jab . Dodatkowo,

planowany rozwój gminy zak ada budow  nowej stacji uzdatniania wody we wsi osie Do gi

wspomagaj cego zasilanie tej wsi oraz miejscowo ci Rykacze, osie Do gi, Stary i Nowy

Laskowiec.

Dost p do sieci wodoci gowej jest jednym z elementów decyduj cych o dobrych

warunkach ycia mieszka ców. Realizacja pe nego zakresu us ug powinna by  zapewniona przez

budow  nowej i modernizacj  istniej cej sieci wodoci gowej, prawid ow  eksploatacj  sieci

i urz dze  wodoci gowych zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami oraz racjonalne

zarz dzanie systemem wodoci gowym. Modernizacja sieci wodoci gowej, a tak e jej okresowa

kontrola pozwoli na zapobieganie przesi kom wód z sieci wodoci gowych do gruntów oraz

zmniejszy awaryjno  sieci.

Kierunkiem dzia ania w adz gminy w tym zakresie jest zapewnienie ci ci dostaw

wody odpowiedniej jako ci poprzez: modernizacj  stacji wodoci gowych, budowy zbiorników

wyrównawczych w stacjach Poryte Jab  i Prze dziecko Mroczki, zaopatrzenie w wod  kolonii

wsi Polki Teklin, a tak e rozbudowy sieci istniej cej wraz z post puj cym rozwojem zabudowy

obszaru.

Wraz z rozwojem zabudowy i zagospodarowywaniem nowych terenów inwestycyjnych

planuje si  rozbudow  sieci wodoci gowej o brakuj ce odcinki na terenach dotychczas

nieuzbrojonych. W uzasadnionych przypadkach, przy braku technicznej mo liwo ci oraz

ekonomicznej zasadno ci realizacji przy cza wodoci gowego, dopuszcza si  stosowanie

rozwi za  indywidualnych, do czasu obj cia terenu sieci  wodoci gow . Wraz z rozwojem

zabudowy, zagospodarowaniem nowych terenów inwestycyjnych i rozwojem sieci

wodoci gowej, równolegle nale y rozbudowywa  sie  kanalizacyjn .
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2. Kanalizacja

Oczyszczanie cieków jest wymogiem koniecznym dla ochrony rodowiska,

w szczególno ci wód g binowych, powierzchniowych i gleb. Sie  kanalizacyjna podobnie jak

wodoci gowa wymaga sta ej rozbudowy i modernizacji. Poprawa sytuacji w zakresie jako ci wód

powierzchniowych i podziemnych wymaga wyposa enia w kanalizacj  sanitarn  wszystkich

zespo ów zabudowy wyposa onych w wodoci gi.

Gmina Zambrów posiada opracowan  koncepcj  kanalizacji, zgodnie z któr  nale y

 do skanalizowania wszystkich miejscowo ci w gminie. Dzia anie sieci kanalizacyjnej b dzie

zwi zane z odprowadzeniem cieków do miejskiej oczyszczalni w Nagórkach Jab oni. Rozwój

sieci kanalizacyjnej powinien by  prowadzony wraz z zagospodarowywaniem nowych terenów.

Planowana jest budowa dwóch oczyszczalni cieków. Pierwsza zostanie wybudowana w

miejscowo ci Wdzi ko . Docelowo maj  by  do niej odprowadzane cieki z miejscowo ci:

Wdzi ko  Pierwszy, Wdzi ko  Drugi, Stary Laskowiec, Nowy Laskowiec, Wola Zambrowska,

Wola Zambrzycka oraz Krajewo Bia e. W perspektywie do roku 2028 czna liczba mieszka ców

obs ugiwanych przez oczyszczalni  b dzie wynosi a 1719 Mk. Przewidywana ilo cieków po

pod czeniu wszystkich planowanych miejscowo ci b dzie wynosi a ok. 189,2 m3/d,  w  tym

30 m3/d cieków dowo onych. Odbiornikiem cieków oczyszczonych b dzie rzeka Jab onka,

która jest lewobrze nym dop ywem rzeki Ga . Druga oczyszczalnia ma zosta  wybudowana w

miejscowo ci D ugobórz. Do oczyszczalni zostan  doprowadzone cieki z cz ci gminy Zambrów

obejmuj cej miejscowo ci: D ugobórz Pierwszy, D ugobórz Drugi, Rykacze, osie Do gi,

Osowiec. Planowane jest równie  pod czenie miejscowo ci: W oki Borowe, W oki Bu ki,

oki  Stare,  Krajewo  Korytki,  Grzyma y,  Zagrody  towina.  Docelowo  po  pod czeniu

wszystkich mieszka ców do 2028 roku oczyszczalnia b dzie obs ugiwa a 1330 Mk. Po

pod czeniu wszystkich planowanych miejscowo ci ilo cieków dop ywaj cych do oczyszczalni

dzie wynosi a 146 m3/d,  w  tym  ok  20m3/d b  stanowi y cieki dowo one. Odbiornikiem

cieków oczyszczonych b dzie rów melioracyjny po ony w zlewni rzeki Pr dnik, dop yw

Jab onki.

Dla pojedynczych domów, oddalonych od g ównych terenów zainwestowania, dla

których pod czenie do sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczne, proponuje si  alternatywne

sposoby gospodarki ciekami:
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rozs czanie cieków sanitarnych do gruntów za pomoc  lokalnych systemów

infiltracyjnych, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska,

oczyszczanie cieków na ma ych, przydomowych oczyszczalniach biologicznych, przy

zachowaniu wymogów ochrony rodowiska.
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Schemat 20. Schemat sieci wodoci gowej (istniej ce i projektowane sieci)

ród o: opracowanie w asne
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Lokalizowanie oczyszczalni przydomowych musi by  ograniczone do miejsc, na których

odprowadzenie cieków do gruntu nie b dzie zagra o jako ci wód podziemnych lub

powierzchniowych (szczególnie w obr bie stref ochronnych uj  i zbiorników wód

powierzchniowych i podziemnych).

Gmina Zambrów posiada program budowy przydomowych oczyszczalni cieków. Na

terenach nieskanalizowanych, ka  zabudowan  nieruchomo  niepod czon  do kanalizacji

zbiorczej zamierza si  wyposa  w indywidualn  oczyszczalni cieków. Program budowy oko o

1749 przydomowych oczyszczalni cieków jest programem wieloletnim, który b dzie

realizowany etapami. Wody oczyszczone z przydomowych oczyszczalni cieków b

odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu.

W wyj tkowych okoliczno ciach, przy braku mo liwo ci zastosowania powy szych

rozwi za  mo liwe jest gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp ywowych, a nast pnie ich

wywóz wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w oczyszczalni cieków. W takim przypadku

nale y sprawowa  kontrol  nad stanem technicznym zbiornika, jego szczelno ci  oraz

prawid owym wywozem cieków, aby zapobiec zanieczyszczeniu gleb oraz wód

powierzchniowych, zw aszcza p ytko zalegaj cych wód pietra czwartego. Zakazuje si

wprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód lub ziemi.



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZAMBRÓW

248

Schemat 21. Schemat sieci kanalizacyjnej (istniej ce i projektowane sieci)

ród o: opracowanie w asne
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3. Elektroenergetyka

Kierunkami rozwoju elektroenergetyki b dzie dostosowanie systemu

elektroenergetycznego do potrzeb odbiorców oraz dostarczanie energii elektrycznej

o normatywnym standardzie jako ciowym i ilo ciowym poprzez:

adaptacj istniej cych urz dze  elektroenergetycznych: linie napowietrzne 400 kV,

110 kV oraz 15kV, stacje transformatorowe 15/0,4kV oraz sie  napowietrzna

i kablowa nn zwracaj c przy tym uwag  na konieczno  zachowania odpowiednich

pasów technologicznych od istniej cych i projektowanych linii napowietrznych 400 kV,

110 kV i 15 kV do istniej cych i projektowanych obiektów kubaturowych,

rezerw  terenu na wyj cia liniowe 15 kV kablowe i napowietrzne

z projektowanego RPZ-tu w kierunku miasta Zambrów,

budow  linii 110 kV niadowo - do linii 110kV kierunek Zambrów, modernizacj  linii

zasilaj cych 15kV Zambrów, Czerwony Bór, Zambrów – Szumowo oraz dawnej linii

napowietrznej 30kV om a – Wygoda – Zambrów,

modernizacj  urz dze  elektroenergetycznych w nast puj cych wsiach: Prze dziecko–

Mroczki, Prze dziecko–Drogoszewo,

remont i modernizacj  cz ci sieci komunalno-o wietleniowych nn na terenie gminy,

budow  nowej sieci elektroenergetycznej (SN, stacje transformatorowe 15/0,4kV, linie

nn) na terenach przewidzianych do zainwestowania,

zmniejszenie do minimum oddzia ywania pola elektromagnetycznego linii

elektroenergetycznych na ludzi i rodowisko poprzez wyznaczenie odpowiednich

pasów technologicznych, a w szczególno ci okre lenia w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego ich przeznaczenia i warunków zagospodarowania,

dopuszcza si  budow  elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapi ciowej po

trasie istniej cej linii elektroenergetycznej. Obecnie istniej ca linia

elektroenergetyczna o napiciu 400kV zostanie w takim przypadku poddana rozbiórce

przed realizacj  nowej linii, która w przysz ci zostanie ewentualnie wybudowana na

jej miejscu. Realizacja tych inwestycji po trasie istniej cej linii nie wy cza mo liwo ci

rozmieszczania s upów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i

urz dze  niezb dnych do korzystania z linii w innych ni  dotychczasowe miejscach.

Dla linii elektroenergetycznych najwy szego i wysokiego napi cia obowi zuj  pasy
technologiczne, które wynosz :

dla linii 2x 400kV – 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii),
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dla linii 2x 110kV – 45 m (po 22,5 w obie strony od osi linii)

dla linii 110kV – 38 m (po 19 m w obie strony od osi linii).

Tereny pod liniami elektroenergetycznymi i w ich pasach technologicznych nale y

zagospodarowa  zgodnie z przepisami odr bnymi oraz:

obowi zuje zakaz realizacji budynków i pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi.

lokalizacja obiektów budowlanych zawieraj cych materia y niebezpieczne po arowo,

stacji paliw i stref zagro onych wybuchem w pobli u linii elektroenergetycznej powinna

uwzgl dnia  wymogi okre lane w przepisach odr bnych oraz normach dotycz cych

projektowania linii energetycznych,

zakazuje si  tworzenia ha d, nasypów oraz sadzenia ro linno ci wysokiej pod lini

i  w  odleg ci  5,5  m  dla  linii  110  kV  i  6,5  m  dla  linii  400  kV  od  rzutu  poziomego

skrajnego przewodu fazowego (w wietle koron),

dopuszcza si  wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na

istniej cej linii.

Wszelkie zmiany zagospodarowania w pasie technologicznym nale y projektowa

w oparciu o norm  PN-E-05100-1, ustaw  Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.

U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) oraz Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów

Naturalnych i Le nictwa z dnia 11.08.1998 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 676). Natomiast wzd  linii

30 kV i 15 kV proponuje si  pozostawienie pasów wolnych od lokalizacji budynków i

pomieszcze  na pobyt ludzi i zadrzewienia o szeroko ci 15 m (po 7,5 m od osi linii) wzd

urz dze . S  to tak zwane strefy techniczne, umo liwiaj ce eksploatacj  sieci napowietrznych z

uwzgl dnieniem dojazdu do stanowisk s upowych.

4. Ciep ownictwo

Podstawowe kierunki rozwoju ciep ownictwa w gminie to:

sukcesywne zwi kszanie udzia u proekologicznych no ników energii zmniejszaj cych

zanieczyszczenie rodowiska. Ekologizacja no ników energii powinna by

wprowadzana w pierwszej kolejno ci w obiektach u yteczno ci publicznej takich jak

np. szko y i urz dy,

zmniejszanie zu ycia ciep a poprzez termomodernizacj  budynków o z ych warunkach

termo-izolacyjnych,

wprowadzanie nowych rozwi za  technicznych i technologicznych zwi kszaj cych

efektywno , u atwiaj cych obs ug  i zmniejszaj cych koszty eksploatacji (dotyczy

w szczególno ci sprawno ci kot ów i ich automatyzacji).
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ówne zadania w zakresie rozwoju ciep ownictwa to:

kontrola i restrykcje w stosunku do emiterów najwi kszych ponadnormatywnych

zanieczyszcze ,

propagowanie stosownych docieple  budynków i wykorzystywanie nowych rozwi za

w technice grzewczej,

propagowanie i stosowanie czystych ekologicznie odnawialnych róde  energii (np.

ciep a z g bi ziemi - pompy cieplne, ciep a s onecznego - kolektory s oneczne).

5. Zaopatrzenie w gaz

Istniej cy system gazoci gów wysokiego ci nienia w obszarze gminy pozwala na

bezpo rednie jej zaopatrzenie w gaz przewodowy.

Gmina posiada „Koncepcj  gazyfikacji", opracowan  przez Przedsi biorstwo

Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Bia ymstoku z 1993 roku. Wed ug

dokumentacji ród em zasilania b  gazoci gi wysokiego ci nienia o rednicy 200 i 250 mm,

poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia: jedn , istniej , wspóln  dla miasta

Zambrowa i gminy Zambrów (obecnie wykorzystywan  tylko przez miasto) i drug ,

projektowan  (zapewniaj  w ciwy rozk ad ci nienia), zlokalizowan  w okolicy wsi D ugobórz

Pierwszy. Na terenie gminy gaz rozprowadzany b dzie sieci redniego ci nienia z redukcj

ci nienia bezpo rednio u odbiorców.

W liniach rozgraniczaj cych gminnych dróg publicznych oraz dróg niepublicznych nale y

zarezerwowa  trasy dla projektowanej sieci gazowej.

Podstawowym kierunkiem w zakresie zaopatrzenia w gaz jest zapewnienie mo liwo ci

dostaw gazu ziemnego do wszystkich wsi gminy. Do gazyfikacji gminy niezb dna b dzie budowa:

dodatkowej stacji redukcyjnej I stopnia (w pobli u wsi D ugobórz Pierwszy),

wewn trznej sieci redniego ci nienia.

Priorytety tej realizacji to:

pierwsze stwo miejscowo ci o najwi kszym zdeklarowanym przez mieszka ców

zapotrzebowaniu na. gaz, w tym po onych najbli ej stacji redukcyjno-pomiarowej

i tworz cych zwarte ci gi liniowe,

pierwsze stwo miejscowo ci, gdzie przewiduje si  du e odbiory gazu na potrzeby cie-

ownictwa i urz dze  obiektów komunalnych.
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Do czasu wybudowania gazoci gów gazu ziemnego zak ada si  wzrost wykorzystywania

jako no nika energii gazu p ynnego propan - butan.

Dla istniej cych gazoci gów wysokiego ci nienia obowi zuje strefa kontrolowana

o szeroko ci  6,0 m  z ka dej strony od osi gazoci gu wysokiego ci nienia, w której operator sieci

gazowej powinien kontrolowa  wszelkie dzia ania, które mog yby spowodowa  uszkodzenie

gazoci gu. Strefy kontrolowanych nale y zagospodarowa  zgodnie z przepisami odr bnymi.

warunki techniczne jakim winny odpowiada  sieci gazowe okre la Rozporz dzenie

Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 04.06.2013 r.

poz. 640,

w przypadku zmian powy szego rozporz dzenia warunki techniczne, jakim powinny

odpowiada  sieci gazowe, musz  by  zgodne z aktualnie obowi zuj cymi przepisami,

linia ogrodze  powinna przebiega  min. 0,5 m od gazoci gu,

dla urz dze  liniowych uzbrojenia przebiegaj cego przez tereny dzia ek ustala si

konieczno  zapewnienia dost pu w celu wykonywania bie cych konserwacji i

napraw,

dla budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego szafki gazowe winny by

lokalizowane w linii ogrodze  (otwierane na zewn trz ogrodzenia), w pozosta ych

przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarz dzaj cym sieci  gazow ,

gazyfikacja jest mo liwa, o ile zawarte b dzie porozumienie pomi dzy dostawc  gazu

i odbiorc , po spe nieniu kryteriów ekono9micznej op acalno ci dostaw gazu dla

Przedsi biorstwa Gazowniczego.

Strefa kontrolowana dla gazoci gu tranzytowy Rosja – Niemcy  oraz zagospodarowanie

w strefie zgodnie z przepisami odr bnymi. W miejscowo ci Grzyma y znajduje si  t ocznia gazu,

wraz z l dowiskiem z wyznaczon  stref  nalotu.

6. Telekomunikacja

Dostosowanie systemu telekomunikacyjnego do potrzeb mieszka ców zak ada si

poprzez:

utrzymanie istniej cych urz dze  telekomunikacyjnych w dobrym stanie technicznym,
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lokalizacj  sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych

technologiach, w tym budow , rozbudow  i modernizacj  infrastruktury

wiat owodowej,

obj cie terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, po czonym

z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej,

rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych

i bezprzewodowych), stosownie do wzrostu zapotrzebowania na us ugi

telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie,

dopuszcza si  lokalizacj  inwestycji celu publicznego z zakresu czno ci publicznej,

je eli taka inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi.

7. Gospodarka odpadami

Gmina u ytkuje wspólnie z miastem Zak ad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów,

zlokalizowany na obszarze by ych terenów wojskowych (Czerwony Bór), w odleg ci oko o 3,5

km w kierunku zachodnim od miejscowo ci Krajewo towo. Jest to nowy obiekt spe niaj cy

wymagania sanitarne i ekologiczne okre lone dla tego rodzaju obiektów.

Dzia ania w zakresie gospodarki odpadami powinny zmierza  do:

likwidacji innych funkcjonuj cych na terenie gminy sk adowisk odpadów i ich

rekultywacji oraz odpowiednim zagospodarowaniu,

stworzenia systemu gromadzenia i wywozu odpadów, umo liwiaj cego odzysk

(recycling) surowców wtórnych w drodze selekcji odpadów u ich producentów lub na

sk adowisku gminnym. Pozwoli to równie  -na wyd enie okresu u ytkowania

istniej cego sk adowiska,

stworzenia systemu zbytu i zagospodarowania odzyskanych surowców,

bezwzgl dnego przestrzegania obowi zuj cych przepisów odno nie gromadzenia

odpadów na sk adowiskach, w celu eliminowania uci liwo ci i zagro  wynikaj cych

z jego funkcjonowania.

Teren przeznaczony pod Zak ad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów obejmuje

obszar wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na terenie tym

wykluczono mo liwo  lokalizacji urz dze  zwi zanych z termicznym unieszkodliwianiem

odpadów oraz sk adowanie odpadów niebezpiecznych.
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8. Energia odnawialna

Propagowanie odnawialnych róde  energii, jako indywidualnych róde  zaopatrzenia,

jest jednym z celów polityki rozwoju województwa podlaskiego, jest to szczególnie wa ne ze

wzgl dów zrównowa onego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów rodowiska,

szczególnie tych, które s  nieodnawialne. Sugeruje si  rozwój wykorzystania odnawialnych

róde  energii w gminie Zambrów.
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XXVII OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B  INWESTYCJE CELU

PUBLICZNEGO

Wybrane inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Tabela 42. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

Inwestycja dokument

Zorganizowanie gminnych o rodków kultury PZPWP

Organizacja tras rowerowych mi dzynarodowych
R 11 (Ateny - Przyl dek Pó nocny) D ugobórz - Zambrów - Wygoda - om a - Wizna -
Sambory - Brzostowo - oje Awissa - Ruda - Pie czykowo - Kuligi - Tajno anowe - luza
Sosnowo - Kopiec - Barszcze - Augustów - Serwy - Danowskie - Bryzgiel - Stary Folwark -
Ma kowa Ruda - Karolin - Sejny - egary - Dusznica - Ogrodniki,

PZPWP

Budowa GPZ niadowo - RPZ Zambrów PZPWP

 Budowa RPZ Zambrów PKP - RPZ Soko y PZPWP

Modernizacja RPZ Zambrów - RPZ Wysokie Mazowieckie PZPWP

Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczych RPZ Zambrów 110/15 kV (PKP) PZPWP

Budowa gazoci gu wysokiego ci nienia Zambrów - om a - Stawiski - Szczuczyn - Prostki -
Raczki DN 500 PZPWP

Kompleksowy program budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych w pow.
zambrowskim

Budowa obwodnicy m. Zambrowa wraz z droga cz  obwodnic  z drogami Nr 63 i 66

PZPWP

Budowa drogi ekspresowej jednojezdniowej na odc. granica województwa mazowieckiego
– Bia ystok

PZPWP

Przebudowa mostu na :
- rzece Jab onka w Woli Zambrowskiej,
- rzece D b w Wi niewie

PZPWP

Przebudowa drogi krajowej nr 63 do parametrów klasy Gp, a na odcinku om a – Zambrów
docelowo ekspresowej PZPWP

Przebudowa drogi krajowej nr 66 do parametrów klasy Gp,



ZMIANA  NR 3 STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY ZAMBRÓW

256

Budowa lotniska sportowo – sanitarnego dla potrzeb zachodniego obszaru funkcjonalnego
w rejonie Czerwonego Boru10 PZPWP

Uporz dkowanie gospodarki ciekowej w dorzeczu rodkowej Narwi poprzez budow
scentralizowanych systemów w miejscowo ciach o zwartej zabudowie znajduj cych si
w om skim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi z otulin

PZPWP

Budowa linii elektroenergetycznej 110 kV: GPZ niadowo - RPZ Zambrów i RPZ Zambrów

(PKP) – RPZ Soko y,
PZPWP

ród o: opracowanie w asne

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Wieloletni Plan inwestycyjny gminy Zambrów okre la inwestycje finansowane lub

wspó finansowane z bud etu miasta.

Okre la si , e inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym s ce zaspokojeniu

potrzeb przede wszystkim mieszka ców gminy Zambrów mog  by  lokalizowane na podstawie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnych

podejmowanych zgodnie z procedur  okre lon  w aktualnych przepisach prawa, a w tym na

terenach mieszkaniowych i us ugowych, na terenach przemys owo-us ugowych, na terenach

obiektów i urz dze  infrastruktury technicznej oraz na terenach otwartych w formie:

obiektów us ug publicznych, o ile prowadzona w nich dzia alno  nie powoduje

znacznego oddzia ywania na rodowisko;

urz dze  infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z przyj tymi programami

rozwi za  tych urz dze ;

terenów us ug sportu i rekreacji;

terenów zieleni urz dzonej;

cmentarzy;

ci gu pieszo-jezdny, z mo liwo ci  realizacji cie ki rowerowej cz cej miasto

Zambrów z kompleksem le nym Czerwony Bór;

 inne cele publiczne okre lone na zasadzie przepisów odr bnych.

Ponadto lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu

czno ci publicznej odbywa  si  b dzie na warunkach okre lonych w przepisach odr bnych.

10 Gmina Zambrów z a wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podlaskiego w zwi zku z rezygnacj  z lokalizacji lotniska sportowo-sanitarnego
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XXVIII OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST SPORZ DZENIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH, W TYM OBSZARY

WYMAGAJ CE PRZEPROWADZENIA SCALE  I PODZIA U

NIERUCHOMO CI, A TAK E OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDA Y POWY EJ 2000 M2,

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W studium nie wyznacza si  obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale  i podzia u

nieruchomo ci, obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y

powy ej 2000 m2 (zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000

m2), ani obszarów przestrzeni publicznej.
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XXIX OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZADZI  MIEJSCOWY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY

WYMAGAJ CE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

I LE NYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELE NE

Obszary dla których Gmina zamierza  sporz dzi  miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego

W zwi zku z ruchem budowlanym w gminie w ostatnich latach wskazane jest

opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Tereny, dla których zamierza si  sporz dzi  miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego, obejmuj :

obszary, w których istnieje ryzyko post puj cego, niekontrolowanego zabudowywania

ci gów ekologicznych przebiegaj cych w dolinach rzek i cieków,

obszary rozpraszania zabudowy na terenach rolniczych -tereny naturalne, umo liwiaj ce

swobodn  migracj  zwierz t,

nowe tereny inwestycyjne wskazane do zabudowy w studium,

wskazane w studium obszary zabudowy istniej cej i projektowanej, wymagaj ce

zapewnienia prawid owych rozwi za  komunikacyjnych.

Sporz dzenie miejscowych planów umo liwi uporz dkowanie struktury przestrzennej.

Jako priorytetowe uwa a si  sporz dzenie miejscowego planu na obszarach s siaduj cych z

miastem Zambrów. Pozwoli to na aktywacj  terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych

powi zanych z obszarem miejskim, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu ochrony adu

przestrzennego. Prawid owy rozwój ww. terenów jest uwarunkowany równie  zapewnieniem na

etapie planistycznym w ciwej obs ugi komunikacyjnej. W kolejnym etapie powinny by

uwzgl dnione obszary wsi wskazuj ce na wzmo ony ruch budowlany oraz wsi, w których ruch

budowlany wkracza w obni enia dolinne stanowi ce walor przyrodniczo-krajobrazowy (pe ni ce

funkcje korytarzy ekologicznych). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny

by  równie  sporz dzone dla obszarów, na których rozmieszczone b  urz dzenia

wytwarzaj ce energi  z odnawialnych róde  energii o mocy przekraczaj cej 100 kW,  a  w

terenach „D” i „F” obj tych zmian  nr 3 studium o mocy przekraczaj cej 500 kW.
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Cele sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla

poszczególnych so ectw zosta y przedstawione w Tabeli 25.

Tabela 43. ówne cele sporz dzania planów miejscowych dla poszczególnych so ectw w Gminie
Zambrów

Lp. Zakres przestrzenny mpzp ówne cele sporz dzanego mpzp

1

MPZP dla Woli
Zambrzyckiej, Woli
Zambrowskiej

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach
MU oraz PU  (istniej cych i projektowanych);
zapewnienie prawid owych rozwi za  komunikacyjnych
w obszarach s siaduj cych z drog  KDG/Z, projektowan
drog  KDG oraz projektowanymi terenami MU oraz PU;
zapewnienie dro no ci korytarzy ekologicznych
(szczególnie wzd  rzeki Jab onki); ograniczenie
rozpraszania si  zabudowy na terenach rolniczych;

2

MPZP dla D ugoborza
Pierwszego i Drugiego

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach

siaduj cych z miastem Zambrów (MU, U, US, UO –
istniej cych i projektowanych) oraz na terenach
rolniczych w po udniowej cz ci so ectw, gdzie wyst puje
znaczne rozproszenie zabudowy; zapewnienie dro no ci
korytarzy ekologicznych (szczególnie wzd  cieku
wodnego i na terenach lasów i zadrzewie );

3

MPZP dla Nagórki Jab  i
cz ci Cieciorek

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach
MU, U, IT oraz PU (w tym perspektywicznych PU);
wprowadzenie do mpzp przebiegu linii 2x110 kV;
zapewnienie prawid owych rozwi za  komunikacyjnych
w obszarach s siaduj cych z drog  KDS1 oraz
gazoci giem W/C G 250, w tym szczególnie PU/R oraz
MU; zapewnienie dro no ci korytarzy ekologicznych
(szczególnie wzd  rzeki Jab onki); uporz dkowanie
terenów ci gu pieszo-jezdnego, cie ki rowerowej

cz cej m. Zambrów z kompleksem le nym Czerwony
Bór; w przypadku nie realizowania na terenie PU/R
zabudowy przemys owej albo us ugowej, dopuszcza si  w
planie ustanowienie terenów R; jednocze nie nakazuje
si  w mpzp rozdzielanie obu funkcji;
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4 MPZP dla Prze dziecko
Drogoszewo,
Prze dziecko Mroczki,
Tarnowo Goski, Boruty
Goski, Goski Pe ki,
Brajczewo Sierzputy,
Stary Skar yn

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach
MR (istniej cych i projektowanych), zapewnienie
dro no ci korytarzy ekologicznych (szczególnie wzd
rzeki Brok Ma y); ograniczenie rozpraszania si  zabudowy
na terenach rolniczych - ochrona terenów otwartych;

5

MPZP dla Nowy
Laskowiec, Stary
Laskowiec, Wdzi ko
Pierwszy, Wdzi ko
Drugi, Krajewo Bia e

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach
MR i PU; zapewnienie dro no ci korytarzy ekologicznych
(szczególnie wzd  cieków wodnych – m.in. rzeki
Jab onki, oraz terenów lasów i zadrzewie ) ograniczenie
rozpraszania si  zabudowy na terenach rolniczych (w tym

siaduj cych z lini  110 kV, gazoci giem W/C G250 oraz
W/C „JAMA ” G 1400, ochrona terenów otwartych; OZE;

6

MPZP dla Poryte Jab ,
Cieciorki, Gardlin,
Wi niewo

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, szczególnie na terenach
MU, MR, U, PU, PB (istniej cych i projektowanych) oraz
PU/R; zapewnienie prawid owych rozwi za
komunikacyjnych w obszarach s siaduj cych z drog  KDS
i KDS1 ; zapewnienie dro no ci korytarzy ekologicznych
(szczególnie wzd  wód stoj cych, cieków wodnych –
m.in. rzeki D b i Jab onka, oraz terenów lasów i
zadrzewie ) ograniczenie rozpraszania si  zabudowy na
terenach rolniczych ochrona -terenów otwartych; w
przypadku nie realizowania na terenie PU/R zabudowy
przemys owej albo us ugowej, dopuszcza si  w planie
ustanowienie terenów R; jednocze nie nakazuje si  w
mpzp rozdzielanie obu funkcji;

7-
11

MPZP dla pozosta ych
obr bów ewidencyjnych z
wy czeniem obr bu
Czerwony Bór

Uporz dkowanie struktury zabudowy zgodnie z zasadami
ochrony adu przestrzennego, zapewnienie prawid owych
rozwi za  komunikacyjnych w obszarach zabudowy;
zapewnienie dro no ci korytarzy ekologicznych,
ograniczenie rozpraszania si  zabudowy na terenach
rolniczych ochrona -terenów otwartych; uporz dkowanie
terenów ci gu pieszo-jezdnego, cie ki rowerowej

cz cej m. Zambrów z kompleksem le nym Czerwony
Bór; OZE;

Zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym  „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporz dza projekt planu miejscowego,

zawieraj cy cz  tekstow  i graficzn , zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami

odr bnymi, odnosz cymi si  do obszaru obj tego planem”. Ustalenia planu nie mog  narusza
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ustale  studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zakres

przestrzenny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien by

dostosowany do celu sporz dzania planu (Tabela 25.) – mo e obejmowa  obszar ca ego

so ectwa, lub jego cz .
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Schemat 22. Tereny, dla których zamierza si  sporz dzi  miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy Zambrów.

Granice i zasi gi obszarów dla których nale y sporz dzi  miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego zosta y opracowane w oparciu o analiz  powi za

funkcjonalnych i strukturalnych, infrastrukturalnych i komunikacyjnych oraz uwarunkowa

ekofizjograficznych i powi za  przyrodniczych.
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Elementem kszta towania polityki przestrzennej gminy powinno by  w przypadku

podj cia opracowania  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

przeciwstawienie si  tendencjom dalszego zabudowywania korytarzy ekologicznych

i oczekiwaniom przeznaczania na cele budowlane dowolnie wskazanych terenów.

Obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele

nierolnicze i niele ne

Zgodnie z przepisami odr bnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i le nych

przeznaczenia gruntów rolnych klasy I – III i le nych na cele nierolnicze i niele ne, wymagaj cego

zgody, dokonuje si  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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Schemat 23. Tereny wymagaj ce zmiany przeznaczenia na cele nierolne i niele ne

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Gminy Zambrów.
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Wszystkie tereny budowlane wskazane w studium do zabudowy, z wy czeniem:

istniej cej ju  zabudowy nie zwi zanej z obs ug  produkcji rolnej i le nej w tym nie

zwi zanej z zabudowa zagrodow ,

 terenów na których zosta y sporz dzone miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego.

wskazuje si  jako obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele

nierolnicze i niele ne.
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XXX KIERUNKI I ZASADY KSZTA TOWANIA ROLNICZEJ I LE NEJ PRZESTRZENI

PRODUKCYJNEJ

Rolnicza przestrze  produkcyjna

Studium wyznacza nast puj ce kierunki w zakresie obszarów rolnych:

ochrona przed zabudow  terenów otwartych, maj cych istotne znaczenie przyrodnicze

i krajobrazowe w systemie przyrodniczym gminy oraz terenów o najwy szych klasach

bonitacyjnych (klasy I-III), poprzez niedopuszczenie do rozpraszania zabudowy;

zachowanie w dotychczasowym u ytkowaniu zadrzewie ródpolnych, przydro nych,

nad ciekami oraz wewn trz wsi, ze wzgl du na ich znaczenie ekologiczne i krajobrazowe;

grunty rolne mog  by  zalesiane pod warunkiem, i  nie b dzie to negatywnie wp ywa o

na stosunki wodne;

preferowanie rozwoju gospodarstw specjalistycznych i specjalizacji produkcji w kierunku

jej intensyfikacji oraz modernizacja gospodarstw rolnych w celu podniesienia jako ci

i konkurencyjno ci produktów rolnych;

dopuszcza si  modernizacj , przebudow  i rozbudow  istniej cych siedlisk

zagrodowych, mo liwo  lokalizacji nowych zgodnie z przepisami odr bnymi oraz

budow  obiektów sk adowych, inwentarskich i innych zwi zanych bezpo rednio

z produkcja rolnicz ;

dopuszcza si  lokalizacj  sieci i urz dze  infrastruktury technicznej oraz budow  dróg

niezb dnych do prawid owego funkcjonowania terenów gminy oraz poszerzenie

istniej cych dróg;

tworzenie instytucji zajmuj cych si  kompleksow  obs ug  gospodarstw rolnych,

w szczególno ci specjalistycznych i wielkotowarowych w zakresie zaopatrzenia w rodki

do produkcji, obs ugi finansowej, doradczej, marketingowej i warunków rozwoju ich

bazy materialnej;

rozwój agroturystyki oraz wykorzystanie starych i nieu ytkowanych zagród do rozwoju

ró nych form turystyki.

Le na przestrze  produkcyjna

W celu kszta towania systemu przyrodniczego gminy opartego na najcenniejszych

elementach o warto ci przyrodniczej wskazuje si  nast puj ce zasady:
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enie do tworzenia ci ci ekosystemów le nych, przy czym wszelkie dzia ania

podj te w granicach Czerwonego Boru (Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór), powinny

uwzgl dnia  plan zada  ochronnych dla tego obszaru;

enie do zachowania lasów pe ni cych funkcje ochronne (w szczególno ci

wodochronne, lasy stanowi ce stref  buforow  10 km od miasta om y, lasy b ce

ostoj  dzikich zwierz t);

wzbogacanie struktury drzewostanów zgodnie z siedliskiem, przy czym wszelkie dzia ania

podj te w granicach Czerwonego Boru (Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór), powinny

uwzgl dnia  plan zada  ochronnych dla tego obszaru;

ograniczenie zmiany sposobu u ytkowania gruntów le nych na cele niele ne, przy czym

wszelkie dzia ania podj te w granicach Czerwonego Boru (Obszaru Natura 2000

Czerwony Bór), powinny uwzgl dnia  plan zada  ochronnych dla tego obszaru;

dopuszcza si  lokalizacj  sieci i urz dze  infrastruktury technicznej oraz budow  dróg

niezb dnych do prawid owego funkcjonowania terenów gminy oraz poszerzenie

istniej cych dróg;

w przypadku konieczno ci zmiany przeznaczenia cz ci zwartego kompleksu le nego na

cele niele ne (dla realizacji dróg lub urz dze  infrastruktury technicznej) postuluje si

przyjmowanie rozwi za  projektowych jak najmniej ingeruj cych w kompleksy le ne

i ich najcenniejsze elementy;

mo liwo  wykorzystania terenów le nych na cele rekreacyjne, poprzez wytyczanie

cie ek rowerowych i pieszych, wyznaczanie miejsc piknikowych, przy czym wszelkie

dzia ania podj te w granicach Czerwonego Boru (Obszaru Natura 2000 Czerwony Bór),

powinny uwzgl dnia  plan zada  ochronnych dla tego obszaru.

ównymi dokumentami determinuj cymi kierunki i polityk  przestrzenn  w zakresie

le nej przestrzeni produkcyjnej s  plany urz dzania lasów, zgodnie z którymi nale y prowadzi

gospodark  le .
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XXXI OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA POWODZI  ORAZ OBSZARY

OSUWANIA SI  MAS ZIEMNYCH

W gminie Zambrów nie wst puj  obszary szczególnego zagro enia powodzi . Lokalne

podtopienia wynikaj ce z gwa townych roztopów s  rzadkim zdarzeniem, wst puj ce jedynie na

terenach w bliskich po eniu do rzek Jab onka oraz Ga . Przeciwdzia ania takim zdarzeniom

polega na odpowiedniej konserwacji urz dze  melioracyjnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Os ony Przeciwosuwiskowej (SOPO),

w którym wykazano tereny predysponowane do wyst powania ruchów masowych. S  to

obszary po one w pó nocno-zachodniej oraz po udniowo-zachodniej cz ci gminy.

W przypadku opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  nale y

wyznaczy  takie obszary w oparciu o szczegó owe dane ekofizjograficzne.
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XXXII OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SI  W Z U KOPALINY FILAR

OCHRONNY

Tereny górnicze w gminie Zambrów wyst puj  w pó nocno-zachodniej cz ci gminy. Na

rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) powy sze tereny zosta y

oznaczone symbolem PG jako tereny i obszary górnicze. Eksploatacja z  kopalin mo e by

realizowana przez inwestora, który posiada koncesj  na ich wydobycie, zgodnie z warunkami

i w terminie okre lonym w tej koncesji. Nie ustala si  filaru ochronnego w z u kopaliny dla ww.

obszarów górniczych.

Teren zak adu górniczego nale y odpowiednio zabezpieczy  i w widoczny sposób

oznaczy  przez umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Ruch zak adu górniczego

winien by  prowadzony zgodnie z przepisami odr bnymi oraz przy zapewnieniu:

bezpiecze stwa powszechnego,

bezpiecze stwa po arowego,

prawid owej i racjonalnej gospodarki z em,

ochrony rodowiska,

zapobiegania szkodom.
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XXXIII OBSZARY POMINIKÓW ZAG ADY I ICH STREF OCHRONNYCH

Na terenie gminy Zambrów nie wyst puj  pomniki zag ady ustalone przepisami ustawy

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady, w zwi zku

z czym nie wyznacza si  takich terenów i ich stref ochronnych.
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XXXIV OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEKSZTA CE , REHABILITACJI,

REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI ORAZ OBSZARY ZDEGRADOWANE

Na terenie gminy Zambrów nie wyst puj  obszary wymagaj ce przekszta ce ,

remediacji i rehabilitacji.

Za obszary zdegradowane uznaje si  tereny gminy znajduj ce si  w stanie kryzysowym

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo ecznych, w szczególno ci bezrobocia, ubóstwa,

przest pczo ci, niskiego poziomu edukacji lub kapita u spo ecznego, a tak e niewystarczaj cego

poziomu uczestnictwa w yciu publicznym i kulturalnym. Obszar zdegradowany mo na

wyznaczy , je li wyst puje dodatkowo co najmniej jedno negatywne zjawisko z grupy zjawisk

gospodarczych, rodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Mog  to by

zarówno obszary zabudowy mieszkaniowej, jak i obszary poprzemys owe i powojskowe.

Art. 8 ustawy o rewitalizacji wskazuje, i  rada gminy wyznacza, w drodze uchwa y, z

asnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar

zdegradowany i obszar rewitalizacji. W przypadku gdy uchwa a podejmowana jest z inicjatywy

rady gminy, powierza ona wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta przeprowadzenie

konsultacji spo ecznych dotycz cych projektu tej uchwa y. Na terenie gminy Zambrów nie

wskazuje si  obszarów zdegradowanych.

Rekultywacj  powinny zosta  obj te tereny zdegradowane przyrodniczo

i przekszta cone przez dzia alno  cz owieka. Do obszarów wymagaj cych rekultywacji zaliczono

obszary wydobycia surowców (oznaczonych na rysunku Kierunki zagospodarowania

przestrzennego symbolem PG) i cz ciowo teren sk adowiska odpadów. Decyzje administracyjne

dotycz ce terenów wskazanych do rekultywacji wydawane s  na podstawie przepisów

odr bnych. Prawid owo przeprowadzona rekultywacja, polegaj ca na przywróceniu warto ci

ytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym pozwala na wykorzystanie warto ci

ytkowych terenu. Tereny poeksploatacyjne nale y rekultywowa  zgodnie z kierunkiem i w

terminie okre lonym w decyzjach administracyjnych. Rekultywacja gruntów i zagospodarowanie

terenów po dzia alno ci górniczej winny by  prowadzone zgodnie z ustaleniami przepisów

odr bnych.
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Schemat 24. Obszary wskazane do rekultywacji

ród o: opracowanie w asne.
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XXXV GRANICE TERENÓW ZAMKNI TYCH I ICH STREF OCHRONNYCH

Na obszarze gminy Zambrów zlokalizowany jest teren zamkni ty. Po ony jest na

dzia ce ew. nr 66, 67/1, 68 w obr bie Czerwony Bór, na dzia ce nr 183 w obr bie ady-Borowe

oraz na dzia ce nr 229 w obr bie Szeligi-Le nica.  S  to tereny kolejowe, stanowi ce cz

nieczynnej linii kolejowej.

Od powy szego terenu zamkni tego nie zosta y wyznaczone strefy ochronne.
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Schemat 25. Tereny zamkni te na obszarze gminy Zambrów.

ród o: opracowanie w asne.
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XXXVI OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM

Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym wyznacza si  jako obszary funkcjonalne

o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy11. Samorz d gminny mo e okre li

obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. Nie wyznacza si  obszaru funkcjonalnego o

znaczeniu lokalnym.

XXXVIa ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW OBRONNO CI I OBRONY CYWILNEJ

Dla obszarów obj tych zmian  nr 3 studium ustala si  nast puj ce zasady

i wymagania:

w budynkach zabudowy us ugowej nale y zaprojektowa  ukrycie jako obiekty

o podwójnej funkcji, pozostaj ce w ci ym u yciu. Zaadaptowanie obiektu do

funkcji ochronnej zaleca si  w czasie podwy szenia stanu gotowo ci obronnej

pa stwa lub innego zagro enia;

na terenach zabudowy us ugowej bez planowanego podpiwniczenia nale y

wyznaczy  rezerw  terenu pod budow  budowli ochronnych wolnostoj cych,

które b  wykonane w czasie podwy szenia stanu gotowo ci obronnej

pa stwa lub innego zagro enia;

uwzgl dni  awaryjne studnie wody pitnej o minimalnej wydajno ci 7,5

litra/osob /dob  w odleg ci do 800 m od zabudowy mieszkaniowej,

zabudowy us ugowej;

zabezpieczy  alarmowanie i powiadamianie mieszka ców w wypadku zagro ,

przyjmuj c promie  s yszalno ci syreny min. 300 m.

11 art. 49a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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XXXVII OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B  URZ DZENIA

WYTWARZAJ CE ENERGI  Z ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII O

MOCY PRZEKRACZAJ CEJ 100KW

Wyznacza si  obszar, na którym dopuszcza si  mo liwo  zlokalizowania urz dze

wytwarzaj cych energi  z odnawialnych róde  energii o mocy przekraczaj cej 100 kW

oznaczony na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) symbolem

graficznym, wraz ze stref  ochronn  zw. z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i

ytkowaniu terenu, zamykaj  si  we wskazanym obszarze.

Dla wskazanych obszarów zaleca si  poni sze ograniczenia i zasady rozmieszczenia

poszczególnych form wykorzystania odnawialnych róde  energii.

Ogniwa fotowoltaiczne

sytuowanie ogniw fotowoltaicznych dopuszcza si  na terenach PU, PU/R oraz R,

w granicach oznaczonych na rysunku studium,

realizacja obiektów przy zachowaniu standardów wynikaj cych z przepisów

odr bnych oraz wskazanych ni ej zasad,

elektrownie fotowoltaiczne s  bezobs ugowe, nie wymagaj  budowy zaplecza

socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nie s ród em ha asu i

zanieczyszcze  emitowanych do rodowiska, nie oddzia uj  negatywnie na

ludzi i zwierz ta,

w granicach ww. obszaru dopuszcza si  lokalizacj  urz dze  i obiektów

towarzysz cych elektrowni fotowoltaicznej,

zasi g stref ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz

zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, wyznaczonych od instalacji ogniw

fotowoltaicznych musi zmie ci  si  w granicach oznaczonego na rysunku

studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) obszaru, na którym

dopuszcza si  rozmieszczenie urz dze  wytwarzaj cych energi  z

odnawialnych róde  energii o mocy przekraczaj cej 100 kW,

po zako czeniu eksploatacji obszarów odnawialnych róde  energii o mocy

przekraczaj cej 100 kW – ogniw fotowoltaicznych, obszary te nale y

przywróci  do poprzedniego u ytkowania,
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ostateczne przes dzenie o mo liwo ci lokalizacji odnawialnych róde  energii o

mocy przekraczaj cej 100 kW – ogniw fotowoltaicznych, zostanie dokonane

na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, jednak ich rozmieszczenie nie mo e powodowa  poszerzenia

zasi gu stref ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz

zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu poza granice wyznaczonego

obszaru.

Biogazownia

sytuowanie biogazowni dopuszcza si  na terenach PU, PU/R oraz R, w granicach

oznaczonych na rysunku studium,

realizacja obiektów przy zachowaniu standardów wynikaj cych z przepisów

odr bnych oraz wskazanych poni ej zasad,

zaleca si  ograniczanie lokalizowania obiektów na terenach s siaduj cych z

terenami MU,

rozwój biogazowni przede wszystkim przy zagospodarowaniu odpadów

rolniczych, dzi ki czemu mog  one pe ni  równie  funkcj  utylizacyjn  dla

pozyskiwanych odpadów,

lokalizacja biogazowni w pobli u zak adów przemys u rolno-spo ywczego,

du ych gospodarstw rolnych i ferm hodowlanych, co wp ywa na skrócenie

transportu surowców,

eliminowanie transportu surowców i odpadów pofermentacyjnych przez tereny

zabudowane,

izolowanie biogazowni od przyleg ych terenów pasami zieleni rednio- i

wysokopiennej,

lokalizowanie biogazowni na terenach z dost pem do infrastruktury o

odpowiednich parametrach technicznych zapewniaj cej odbiór produktów

finalnych biogazowni w postaci energii elektrycznej, cieplnej b  z biogazu o

parametrach gazu ziemnego,

biogazownia mog aby wykorzysta  biomas  m.in. z odpadów z produkcji

ro linnej i zwierz cej oraz odpadów poubojowych; potencjalne mo liwo ci

pozyskiwania biogazu wyst puj  równie  w oczyszczalniach cieków

komunalnych z fermentacji metanowej osadów po cielowych oraz wysypisk

odpadów komunalnych; w biogazowni mo na równie  pozyskiwa  energi  z
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odpadów drzewnych, pozyskiwanych z planowanej gospodarki le nej oraz

wycinki drzew,

lokalizowanie biogazowni z uwzgl dnieniem wyst powania przewa aj cych

kierunków wiatrów, tak aby przez jak najd sz  cze  roku znajdowa a si  po

stronie zawietrznej wzgl dem obiektów budowlanych przeznaczonych na

pobyt ludzi,

wyznacza si  20 m stref  ochronn  zwi zan  z ograniczeniami w

zagospodarowaniu terenu,

zasi g stref ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz

zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, wyznaczonych od biogazowni musi

zmie ci  si  w granicach oznaczonego na rysunku studium (Kierunki

zagospodarowania przestrzennego) obszaru, na którym dopuszcza si

rozmieszczenie urz dze  wytwarzaj cych energi  z odnawialnych róde

energii o mocy przekraczaj cej 100 kW,

po zako czeniu eksploatacji obszarów odnawialnych róde  energii o mocy

przekraczaj cej 100 kW – biogazowni, obszary te mog  zosta

przekwalifikowane pod tereny produkcyjno-us ugowe,

ostateczne przes dzenie o mo liwo ci lokalizacji odnawialnych róde  energii o

mocy przekraczaj cej 100 kW – biogazowni, zostanie dokonane na etapie

sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

jednak ich rozmieszczenie nie mo e powodowa  poszerzenia zasi gu stref

ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz

zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu poza granice wyznaczonego

obszaru.

XXXVIIa OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B  URZ DZENIA

WYTWARZAJ CE ENERGI  Z ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII O

MOCY PRZEKRACZAJ CEJ 500 kW, A TAK E ICH STREFY OCHRONNE

ZWI ZANE Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ

ZAGOSPODAROWANIU I U YTKOWANIU TERENU

Zgodnie z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium

wskazuje si  rozmieszczenie urz dze  wytwarzaj cych energi  z odnawialnych róde  energii o

mocy zainstalowanej wi kszej ni  500 kW, a tak e ich stref ochronnych zwi zanych z
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ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, w obszarach

obj tych zmian  nr 3 studium ustala si  ich rozmieszczenie, z wy czeniem:

wolnostoj cych urz dze  fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej

nie wi kszej ni  1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowi cych

ytki rolne klas V, VI, VIz i nieu ytki - w rozumieniu przepisów wydanych na

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641);

urz dze  innych ni  wolnostoj ce.

Zgodnie z powy szym, w terenach „D” i „F” obj tych zmian  nr 3 studium wyznacza si

tereny oznaczone symbolem PU/R, to same z obszarem, na którym rozmieszczone b

urz dzenia wytwarzaj ce energi  z odnawialnych róde  energii o mocy przekraczaj cej 500 kW

– elektrownie fotowoltaiczne wraz ze stref  ochronn  zwi zan  z ograniczeniami w zabudowie

oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, zamykaj  si  we wskazanym obszarze.

Faktyczna, dopuszczona w zmianie nr 3 studium lokalizacja elektrowni

fotowoltaicznych, zostanie wskazana na etapie procedury sporz dzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Zasi g stref ochronnych zwi zanych z ograniczeniami w

zabudowie oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, wyznaczonych od elektrowni

fotowoltaicznych, musi zmie ci  si  w granicach terenów zmiany nr 3 studium: „D” i „F”,

oznaczonych na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego) symbolem PU/R,

na których rozmieszczone b  urz dzenia wytwarzaj ce energi  z odnawialnych róde  energii

o mocy przekraczaj cej 500 kW – elektrownie fotowoltaiczne. Ostateczne przes dzenie o

mo liwo ci lokalizacji instalacji ogniw fotowoltaicznych zostanie dokonane na pó niejszym

etapie, jednak ich rozmieszczenie nie mo e powodowa  poszerzenia zasi gu stref ochronnych

zwi zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu poza

granice wyznaczonego obszaru.

 Urz dzenia fotowoltaiczne s  bezobs ugowe, nie wymagaj  budowy zaplecza

socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nie s ród em ha asu i zanieczyszcze

emitowanych do rodowiska. Lokalizacja urz dze   fotowoltaicznych musi by  zgodna z

przepisami odr bnymi. W granicach ww. obszarów dopuszcza si  równie  lokalizacj  urz dze  i

obiektów budowlanych towarzysz cych urz dzeniom fotowoltaicznym.
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XXXVIII UZASADNIENIE I SYNTEZA PRZYJ TYCH ROZWI ZA  ORAZ USTALE

PROJEKTU STUDIUM

Rada  Gminy  Zambrów  podj a  Uchwa  Nr  166/XXI/13  z  dnia  25  stycznia  2013  r.

w sprawie przyst pienia do sporz dzania zmiany studium uwarunkowa  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, uzna a potrzeb  aktualizacji studium

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów, przyj tego

uchwa  Nr 9/III/02 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2002 r. a nast pnie by o zmienione

uchwa ami  Nr  171/XXXII/10  Rady  Gminy  Zambrów  z  dnia  11  marca  2010  r.,  Uchwa  Nr

98/XIV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 20 kwietnia 2012 r., Uchwa  Nr 99/XIV/12 Rady Gminy

Zambrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. oraz Uchwa  Nr 100/XIV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia

20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów. Zmian  obj ty zosta  obszar gminy w jego granicach

administracyjnych.

Zasadno  zaktualizowania studium wynika z:

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. okre laj cej

szczegó owe wymagania dotycz ce zarówno zapisu problematyki studium jak

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu

projektu studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

potrzeby posiadania przez Rad  Gminy aktualnej wersji studium, s cej jako podstawa

do opracowywania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru gminy lub jej fragmentów.

Przyj te w studium rozwi zania zwi zane z gospodarowaniem przestrzeni  posiadaj

przede wszystkim zadania wi ce si  z:

podporz dkowaniem dzia alno ci w sferze aktywizacji i przekszta ce  spo eczno –

gospodarczych na terenie gminy, zachowaniu, wzmocnieniu warto ci rodowiska

przyrodniczego i kulturowego;

harmonizowaniem celów ochronnych, ekologicznych, spo ecznych i gospodarczych na

zasadzie ekorozwoju, poprzez:

popraw  stanu i odporno ci rodowiska przyrodniczego,

popraw adu przestrzennego na terenie gminy,

ochron  obiektów i zespo ów zabytkowych,

kompleksowym kszta towaniem prawnych i programowych podstaw rozwoju w zakresie:
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gospodarki przestrzennej,

zada  d ugookresowych, dotycz cych szczególnie infrastruktury technicznej

i uk adu komunikacyjnego,

lokalizacj  potencjalnych inwestycji gospodarczych w terenach produkcyjnych i terenach

us ug,

budownictwem mieszkaniowym a szczególnie terenami dla jego realizacji.

Przedstawione w tre ci studium uwarunkowania i kierunki zagospodarowania

przestrzennego odnosz  si  do wy ej wymienionych zada  mi dzy innymi poprzez okre lenie:

systemu rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad jego ochrony

i wykorzystania ich jako waloru rozwojowego gminy,

dziedzictwa kulturowego, zasad jego ochrony i wykorzystania go jako waloru

rozwojowego gminy,

kierunków zagospodarowania gminy, uwzgl dniaj cych potrzeby lokalizacji zespo ów

dzia alno ci gospodarczej, zespo ów mieszkaniowych, us ugowych,

zasad rozwi zywania problemów zwi zanych z uk adem komunikacyjnym i infrastruktur

techniczn  poprzez planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzeni.

Przyj te w studium kierunki rozwoju wynikaj  bezpo rednio z istniej cych uwarunkowa

osadniczych, przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych, komunikacyjnych oraz ze

wskaza  i rozwi za  przyj tych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa

podlaskiego.

Stosunek do przedstawionych uprzednio uwarunkowa  rozwoju, w tym odnosz cych si

bezpo rednio do kszta towania polityki przestrzennej znajduje swoje odzwierciedlenie

w przyj tych w studium kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy  Zambrów oraz

politykach odnosz cych si  do problematyki przyrodniczej, dziedzictwa kulturowego,

komunikacyjnej, uzbrojenia komunalnego. W ten sposób respektowana jest generalna zasada

kontynuacji i rozwijania zasadniczych kierunków rozwoju Gminy Zambrów i sta ej oceny

uwarunkowa  tego rozwoju.

Studium zosta o sporz dzone w formie wymaganej przez Rozporz dzenie w sprawie

zakresu projektu studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

z zachowaniem procedury okre lonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Informacj  o wykorzystanych materia ach i ród ach informacji, analizy planistyczne

sporz dzone w trakcie opracowania studium oraz dokumenty zwi zane z poszczególnymi fazami

procedury sporz dzania studium zawiera dokumentacja planistyczna.
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Zmian  nr 2 studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Zambrów sporz dzon  w nast pstwie podj cia uchwa y Nr  177/XIII/20 Rady Gminy

Zambrów z dnia 24 czerwca 2020 r., wprowadzono zmian  na obszarze o powierzchni oko o

10,77 ha w obr bie geodezyjnym Czerwony Bór. W ramach zmiany nr 2 wskazano w obszarze ni

obj tym udokumentowane z e kopaliny oraz zmieniono kierunek przeznaczenia tego obszaru

z  „ZL  –  tereny  lasów  i  zadrzewie ”  na  „PG  –  obszary  i  tereny  górnicze”.  Taka  zmiana  pozwoli

w przysz ci na uzyskanie koncesji na wydobycie kopalin ze z a oraz docelowo eksploatacj

a. Zmiany nr 2 dokonano bior c pod uwag  rzeczywiste potrzeby mieszka ców i maj c na

celu zapewnienie optymalnego zagospodarowania terenów ni  obj tych.

Zmian  nr 3 studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Zambrów sporz dzon  w nast pstwie podj cia uchwa y Nr  243/XXI/21 Rady Gminy

Zambrów z dnia 28 czerwca 2021 r., zmienionej uchwa  Nr 281/XXVI/21 Rady Gminy Zambrów z

dnia 21 grudnia 2021 r., wprowadzono zmiany na 6 obszarach o cznej powierzchni oko o 29,25

ha, po onych w obr bach geodezyjnych Polki-Teklin, Wola Zambrowska, Stary Skar yn, Tab dz,

Stary Laskowiec. W ramach zmiany nr 3 wskazano tereny „D” i „F” jako obszary, na których

rozmieszczone b  urz dzenia wytwarzaj ce energi  z odnawialnych róde  energii o mocy

przekraczaj cej 500 kW, a tak e ich strefy ochronne zwi zane z ograniczeniami w zabudowie

oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu oraz zmieniono kierunki przeznaczenia:

1. w terenie „A”  z „R – tereny rolnicze”  na „UT –  tereny  turystyki  i rekreacji”;

2. w terenie „B” z „PU – tereny obiektów produkcyjno-us ugowych” na „MU – tereny

zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy us ugowej”;

3. w  terenie  „C”   z  „R  –  tereny  rolnicze”,  „ZL  –  tereny  lasów  i  zadrzewie ”  i   „MR  –

tereny zabudowy zagrodowej” na „PU/R – tereny obiektów produkcyjno-us ugowych

z dopuszczeniem terenów rolniczych”.

4. w  terenie  „D”  z  „R  –  tereny  rolnicze”  na  „PU/R  –  tereny  obiektów  produkcyjno-

us ugowych z dopuszczeniem terenów rolniczych”;

5. w terenach „E” i „F” z „R – tereny rolnicze” i „MR – tereny zabudowy zagrodowej” na

„PU/R – tereny obiektów produkcyjno-us ugowych z dopuszczeniem terenów

rolniczych”.

Na potrzeby zmiany nr 3 Studium zosta a opracowana nowa analiza potrzeb i mo liwo ci

rozwoju gminy Zambrów wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudow , która

uwzgl dnia zarówno za enia analizy wykonanej na potrzeby zmiany Studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, przyj tej uchwa  Nr

144/XXII/2016  Rady  Gminy  Zambrów  z  dnia  28  listopada  2016  r.  oraz  opisane  w  niej
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uwarunkowania, jak i nowe za enia, uwzgl dniaj ce aktualne dane i uwarunkowania. Do

zaktualizowania analizy potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy Zambrów przyst piono ze wzgl du

na zmiany w przestrzeni gminy, które zasz y w ostatnich latach, wynikaj ce przede wszystkim

z ruchu budowlanego, przyj cia nowych planów miejscowych, zmian demograficznych, polityki

przestrzennej gminy oraz uwarunkowa  ekonomicznych i przyrodniczych. Zmiana nr 3 studium,

zgodnie z wynikami bilansu terenów przeznaczonych pod  zabudow , wyznacza nowe tereny

zabudowy us ugowej komercyjnej o powierzchni ok. 8,59 ha oraz produkcyjnej o powierzchni ok.

7,32 ha, wykorzystuj c cz ciowo mo liwe do dodania w kierunkach zagospodarowania

przestrzennego gminy Zambrów tereny o funkcji us ug komercyjnych oraz produkcyjnej poza

obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarami

wskazanymi w planach miejscowych pod zabudow . Zmiany nr 3 dokonano bior c pod uwag

rzeczywiste potrzeby mieszka ców i maj c na celu zapewnienie optymalnego zagospodarowania

terenów ni  obj tych.
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