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 1. Informacje o zawarto ści, głównych celach projektowanego 
dokumentu oraz jego powi ązaniach z innymi dokumentami  
 
1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania 
Podstawę prawną wykonania prognozy stanowi: 

- art.46.1.ustalony ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 r., poz.1235 ze zm.), 
- uchwały Nr XXXIV/272/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk”,  
 - projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Lipsk. 
 Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez: 
- Regionalnego Dyrektora Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w 
Suwałkach pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r., znak: WST.411.1.5.2015.DKV, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie pismem z dnia 21 
kwietnia 2015 r., znak: NZ.4352.04.2015.    
Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje następujące, podstawowe zagadnienia: 

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

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

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

• uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego i zabytków; 

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

• sposoby minimalizacji negatywnego wpływu ustaleń planu na środowisko 
przyrodnicze; 

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

• syntezę, streszczenie w języku niespecjalistycznym . 

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

1) zawiera: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie w języku niespecjalistycznym; 
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  2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 
dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
- różnorodność biologiczną,  
- ludzi, 
- rośliny, 
- wodę, 
- powietrze, 
- powierzchnię ziemi, 
- krajobraz, 
- klimat, 
- zasoby naturalne, 
- zabytki, 
- dobra materialne 
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 

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

1.2. Cel prognozy 
 Celem prognozy jest określenie wpływu na środowisko (rozumie się przez to 
również oddziaływanie na zdrowie ludzi) :  
-skutków wynikających z przeznaczenia terenu, 
-skutków realizacji projektu zmian studium na poszczególne komponenty środowiska. 
Prognoza ocenia stan i funkcjonowanie środowiska, 
-zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, 
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1.3. Zawarto ść projektu zmiany S
Niniejsza zmianę Studium sporz
przestrzennego miasta i gminy Lipsk, zgodnie z wymogami
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i obowi
odrębnymi, z uwzględnieniem potrzeb rozwoju gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Lipsk składa się z dwóch częś
Tom I – UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK,
w którym znajdują się informacje na temat stanu istniej
przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz zasadami działania 
w poszczególnych formach ochrony przyrody
Tom II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
LIPSK, gdzie podstawą okreś
uwarunkowania wynikające ze stanu 
(zał.2).   
Priorytetem zmiany Studium jest ochrona 
zgodnych z wytycznymi zawartymi w
przyrody. 
Kluczowym elementem dotycz
zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
ochrony środowiska. Gminę
symbolami: A1, A2, A3, A4,

Ryc. 1 . Strefy polityki przestrzennej gminy Lipsk 
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środowiska i zmiany w krajobrazie. 

ść projektu zmiany S tudium 
 Studium sporządza się w celu ustalenia kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Lipsk, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i obowiązują

ędnieniem potrzeb rozwoju gminy. 
ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

 z dwóch części: 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK,

ą ę informacje na temat stanu istniejącego 
środowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz zasadami działania 

w poszczególnych formach ochrony przyrody (zał. 1), 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

określenia kierunków działań na terenie miasta i gminy stanowi
ące ze stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony prawnej

Priorytetem zmiany Studium jest ochrona środowiska, oraz podejmowanie działa
zgodnych z wytycznymi zawartymi w aktach prawa dla poszczególnych form ochrony 

Kluczowym elementem dotyczącym ustaleń Studium są ustalenia w zakresie kierunków 
zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów zgodnych z zasadami 

. Gminę podzielono na strefy polityki przestrzennej oznaczone 
A2, A3, A4, B, C i D (ryc.1). 

. Strefy polityki przestrzennej gminy Lipsk - opracowanie własne Studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

 

w celu ustalenia kierunków zagospodarowania 
ustawy z dnia 27 marca 2003 

ązującymi przepisami 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK, 
ącego zagospodarowania 

rodowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz zasadami działania 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 
 na terenie miasta i gminy stanowią 

rodowiska przyrodniczego i jego ochrony prawnej 

rodowiska, oraz podejmowanie działań 
aktach prawa dla poszczególnych form ochrony 

 ustalenia w zakresie kierunków 
zgodnych z zasadami 

polityki przestrzennej oznaczone 

 

Studium 
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A1 - Strefa  śródmiejska miasta Lipsk  - obejmująca układ urbanistyczny miasta Lipsk 
wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Granice strefy wyznaczone 
zostały w osiach ulic: Batorego, Pustej, Zamiejskiej i Saperów. 

W wyznaczonej strefie planuje się przede wszystkim rozwój funkcji mieszkaniowej wraz z 
usługami towarzyszącymi, a także rozwój funkcji z zakresu administracji, usług 
publicznych i komercyjnych związanych z funkcjonowaniem wielofunkcyjnego ośrodka 
gminnego.  

W związku z ustaloną ochroną konserwatorską strefy A1 każde działanie inwestycyjne 
musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Ustalenia obowiązujące w strefie: 

a) nakaz trwałego zachowania elementów historycznego układu przestrzennego miasta 
oraz: 

- zachowanie istniejącej zwartej struktury osadniczej, z możliwością jej uzupełniania i 
wskazaniem terenów rozwoju; 

- restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z 
dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów; 

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
sytuacji, skali i bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej; 

- prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem istniejących już związków 
przestrzennych, 

b)  każde działanie inwestycyjne  winno być poprzedzone  opinią wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, dotyczące w szczególności:  

- zmiany przebiegu i szerokości ulic, wielkości placów, linii zabudowy, przebiegu i rodzaju 
ogrodzeń, kompozycji zieleni i innych elementów kompozycji urbanistycznej; 

- budowy nowych obiektów, 

- zasadniczych zmian elewacji lub gabarytów istniejących obiektów nie będących 
zabytkami, 

- zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych; 

c) ochrona zieleni miejskiej, zwłaszcza drzew i krzewów oraz ograniczenie do 
niezbędnego minimum ich usuwania oraz nakaz nasadzeń zastępczych każdorazowo w 
przypadku konieczności wycinki.  

A2- Strefa osadnicza z preferencj ą zabudowy mieszkaniowej o niskiej 
intensywno ści.  

Strefa obejmująca tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Strefa 
zlokalizowana na obszarach chronionego krajobrazu: „Dolina Biebrzy" i „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie" oraz na terenie otuliny Biebrzańskiego Parku narodowego. 
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 W strefie osadniczej występują na ogół korzystne warunki do wprowadzenia 
nowych inwestycji, wyjątek stanowią tereny podmokłe, częściowo zmeliorowane, które 
ograniczają rozwój zabudowy, ale jej nie wykluczają. W związku z powyższym, strefa 
osadnicza predysponowana jest do dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, w tym usług turystycznych  oraz zrównoważonego rozwoju działalności 
gospodarczej. 

Główne kierunki zagospodarowania strefy:  

� zachowanie istniejącej zwartej struktury osadniczej; 

� realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz zabudowy 
usługowej i produkcyjno-usługowej, 

� adaptacja i modernizacja oraz ewentualna budowa nowych układów komunikacyjnych, 

� utrzymanie istniejących oraz wprowadzanie nowych drzew i krzewów wzdłuż dróg;  

� zagospodarowanie terenu usług turystycznych (w tym: modernizacja basenu 
kąpielowego, realizacja obiektów rekreacyjnych itp.); 

� wprowadzenie zakazu zabudowy na obszarach zagrożenia powodziowego,   

� utrzymanie istniejących terenów rolniczych.  

A3- Strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i p rodukcyjnej. 

Strefa obejmująca fragment otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszary 
niechronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Strefa predysponowana do 
kontynuacji intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju. W strefie tej możliwy jest dalszy 
zrównoważony rozwój działalności gospodarczych o charakterze niekonfliktowym w 
formie małych i średnich zakładów i usług działalności gospodarczej – o lokalizacji 
rozproszonej oraz częściowo związanej z zabudową mieszkaniową oraz o lokalizacji 
skoncentrowanej. Strefa osadnicza stanowi tereny zainwestowane o funkcjach 
mieszkaniowych, usługowo - produkcyjnych oraz tereny urządzeń infrastruktury 
technicznej i komunalnej. 

Główne kierunki zagospodarowania:  

� zachowanie istniejącej zwartej struktury osadniczej z możliwością jej uzupełniania w 
zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej, 

� dostosowanie sposobów zagospodarowania określonego w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Pustej, 

� możliwość rozbudowy istniejącego cmentarza rzymskokatolickiego w kierunku 
północnym, 

� ograniczenie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego budowy obiektów 
przemysłowych, inwestycji drogowych lub kolejowych mogących negatywnie wpływać 
na stan środowiska wewnątrz Parku; 

� adaptacja i modernizacja oraz ewentualna budowa nowej infrastruktury technicznej. 

A4- Strefa o najwy ższym re żimie ochronnym . Strefa obejmująca tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego w granicach administracyjnych miasta Lipska. 

Główne kierunki zagospodarowania:  
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� dostosowanie sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów do 

warunków i ustaleń określonych w zadaniach ochronnych Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, 

� utrzymanie użytkowania rolniczego, 

� zakaz zabudowy,  

� zakaz budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100kW, w szczególności elektrowni wiatrowych, 

� ograniczenie rozbudowy i podnoszenia parametrów sieci dróg lokalnych. 

STREFA B -  o wysokim re żimie ochronnym . Strefa zlokalizowana na terenach 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000: „Dolina Biebrzy" i „Ostoja 
Biebrzańska" oraz obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Biebrzy".  

Gospodarowanie przestrzenią strefy B musi być zgodne z zasadami ochrony określonymi 
w: 

1) Zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Ministra Środowiska w dniu 28 stycznia 2015r.); 

2) planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przyjętymi zarządzeniami 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku; 

3) uchwale Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w 
sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” (opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 26 czerwca 2015, poz. 2121). 

Główne kierunki zagospodarowania:   

1) dążenie w kierunku zahamowania degradacyjnych procesów w przestrzeni i 
środowiska powodowanych niekontrolowanym rozwojem zabudowy mieszkaniowej i 
infrastruktury. 

2) dostosowanie sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów do warunków i 
ustaleń określonych w w/w przepisach prawa, 

3) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach 
administracyjnych lokalizacyjnych należy dążyć do: 

a) ograniczania zabudowy terenów, w szczególności położonych poza granicami zwartej 
zabudowy wsi, 

b) ograniczenia nadmiernego rozwoju turystyki wodnej (innej niż turystyka kwalifikowana, 
realizowana w sposób zrównoważony, w poszanowaniu przyrody ekosystemów 
wodnych), 

c) ograniczenia budowy infrastruktury technicznej oraz drogowej stwarzającej zagrożenia 
dla walorów przyrodniczych poprzez:  

• zastępowanie linii napowietrznych przewodami podziemnymi,  

• rozbudowę systemu oczyszczania ścieków, kanalizacji wsi, oczyszczania ścieków 
burzowych, budowy płyt obornikowych na terenach zainwestowanych, 
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 • zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW,   

• ograniczenie rozbudowy i podnoszenia parametrów sieci dróg lokalnych. 

STREFA  C - o podwy ższonym re żimie ochronnym z mo żliwo ścią rozwoju 
osadnictwa i rolnictwa ekologicznego. 

Strefa obejmująca tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:  

1) otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego; 

2) obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Biebrzy" oraz „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie"; 

3) obszary Natura 2000: „ Dolina Biebrzy", „Ostoja Augustowska", „Ostoja Biebrzańska", 
„Puszcza Augustowska".  

Gospodarowanie przestrzenią strefy C musi być zgodne z zasadami ochrony określonymi 
w: 

1) uchwale Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w 
sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” (opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 26 czerwca 2015, poz. 2121); 

2) uchwale Nr XII/89/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 Czerwca 2015 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” 
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 26 czerwca 
2015, poz. 2117); 

3) planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przyjętymi zarządzeniami 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w tym zarządzenie Nr 
27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 
Augustowska PLH200005 (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego w dniu 10 stycznia 2014, poz. 137). 

Główne kierunki zagospodarowania strefy: 

� ograniczenie urbanizacji obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę Parku 
i jego walory krajobrazowe (np. zabudowa panoram widokowych), 

� zakaz budowy inwestycji mogących negatywnie wpływać na stan środowiska, 

� dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz obiektów drobnej 
wytwórczości i rzemiosła nieuciążliwego dla środowiska w granicach skupionej 
zabudowy wsi Krasne, Wyżarne, Nowy i Stary Rogożyn, Dulkowszczyzna, 
Jaczniki, Starożyńce, Wołkusz, Lubinowo, Kopczany, Rogożynek, Jałowo,   

� adaptuje się istniejącą rozproszoną zabudowę zagrodową z dopuszczeniem nowej 
zabudowy zagrodowej na podstawie przepisów odrębnych,  

� utrzymanie istniejących terenów leśnych oraz zalesienia i zadrzewienia mało 
przydatnych  gruntów rolniczych,   

� lokalizacja odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,  
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� zakaz wydobywanie złóż kruszywa naturalnego, 

� zakaz zabudowy mieszkaniowej na terenach obszarach zagrożenia 
powodziowego, 

Strefa  D – strefa rolniczo – osadnicza  z usługami zwi ązanymi z obsług ą rolnictwa i 
leśnictwa .  

Strefa zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Główne kierunki zagospodarowania strefy: 

1) przyjmuje się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów wsi Lipszczany w gminie Lipsk powiat augustowski związanych z drogowym 
przejściem granicznym (uchwała Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 
2007r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 10 maja 
2007r., Nr 105, poz. 930) 

2) w granicach skupionej zabudowy wsi Skieblewo, Żabickie, Kurianka, Starożyńce, 
Bartniki, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Kopczany, Rygałówka, Siółko, 
Rakowicze, Lipszczany, Dolinczany, Jaczniki ustala się: 

a) adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jej rozbudowy, 

b) możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej, 
jednorodzinnej i usługowej oraz obiektów drobnej wytwórczości i rzemiosła zwłaszcza 
nieuciążliwych dla środowiska, 

c) chów i hodowla zwierząt zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową rozproszoną z dopuszczeniem nowej 
zabudowy zagrodowej na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; 

4) utrzymanie istniejących lasów oraz zalesienia i zadrzewienia mało przydatnych gruntów 
rolniczych, 

5) tereny wód płynących, 

6) eksploatacja udokumentowanych złóż kopalin w granicach obszarów górniczych 
określonych na terenach górniczych, dla których należałoby opracować miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, 

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy powyżej 100kW - instalacji fotowoltaicznej. 

Tereny wył ączone spod zabudowy.  

Na obszarze gminy Lipsk wskazuje się następujące tereny wyłączone spod zabudowy:  

� tereny wzdłuż linii elektroenergetycznych i urządzeń z nimi związanych wyznaczony w 
odległościach określonych przepisami szczególnymi, 

� tereny położone w odległościach od zewnętrznych krawędzi jezdni dróg publicznych 
określonych w przepisach o drogach publicznych, 

� ograniczenie lokalizacji zabudowy na gruntach chronionych (użytki klasy III oraz grunty 
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk) z tytułu przepisów o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
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� gruntów leśnych, z dopuszczeniem zabudowy zgodnie z przepisami 

ustawy o lasach,  

� budynki i budowle powinny być lokalizowane w odległości co najmniej 12 m od ściany 
lasu ze względu na zagrożenie pożarowe oraz ewentualne zagrożenie upadkiem 
drzewa,  

� na terenach udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego i terenach górniczych, 

� obszar wyznaczony w odległości minimum 50m wokół terenów czynnych cmentarzy. 
Ograniczenie lokalizacji ujęć wody oraz obiektów związanych z produkcją i 
przechowywaniem żywności wynikający z tytułu przepisów określających wymagania, 
jakim powinny odpowiadać cmentarze, 

� tereny ochronne rzek i zbiorników wodnych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody i 
właściwych aktów wykonawczych.  

 
Projektowany dokument ma powi ązania z ni żej wymienionymi dokumentami i 
opracowaniami tj. z: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipsk, 
- Opracowaniem ekofizjograficznym do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miast i gminy Lipsk, 
- Programem ochrony środowiska dla gminy Lipsk na lata 2012 – 2015 z perspektywą 

na lata 2016 - 2019 r.,   
- Strategii  rozwoju powiatu augustowskiego  do 2020 roku,  
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego,  
- Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Lipska,  
- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Lipsk w okresie 

2010r.-2014r.. lipiec 2014 r., 
- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. – Uchwała Nr XXXI/374/13 

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 wrzesnia 2013 r., 
- Strategia rozwoju miasta i gminy Lipsk do 2020 – Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr 

XI/60/15 z dnia 12 listopada 2015 r., 
- Plan Rozwoju miejscowości Lipsk – Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Miejskiej w Lipsku z 

dnia 16 czerwca 2005 r.. 
- Projektem Korytarzy Ekologicznych Łączących Europejską sieć NATURA 2000 w 

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

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

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

Białystok, 2013 r., 
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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- Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

 
2.Informacje o metodach zastosowanych przy sporz ądzaniu prognozy 

 W prognozie zastosowano następujące metody prognozowania: 

- analogii środowiskowych, 

- diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania, 

- wizualizacji fotograficznej, 

- analiz kartograficznych, 

- indukcyjno – opisową. 

Z uwagi na szczególny charakter oddziaływania obiektów przewidzianych zmianami 
studium posłużono się metodą opisową, obejmującą przedstawienie wpływu, a następnie 
ocenę stopnia i zakresu oddziaływania na środowisko inwestycji na różnych etapach ich 
realizacji. 

Przygotowanie prognozy obejmowało następujące etapy: 

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

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) organ sporządzający 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany) 
– wójt zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady do przeprowadzenia 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu. 
Wykonanie pomiarów natężeń hałasu przenikającego do środowiska jest również 
obowiązkiem wynikającym z: 
-  art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
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 - art. 76 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska. 
Monitoring stanu ochrony przyrody pozostaje w zasięgu RDOŚ, Samorządu Województwa 
Podlaskiego oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego jak i Samorządu gminy. 
Monitoring podstawowych zanieczyszczeń atmosfery, hałasu oraz systemów 
oczyszczania ścieków, wód stanowi zadanie WIOŚ szczególnie na zamówienie 
niezależnych badań przez Samorząd Gminy. 
W przypadku, gdy zaistnieje możliwość negatywnego oddziaływania któregoś z 
elementów planowanej inwestycji na chronione środowisko przyrodnicze lub na siedliska 
chronionych gatunków roślin bądź też inne chronione elementy przyrody o znaczeniu 
priorytetowym przewidywany jest monitoring podczas eksploatacji. Monitoring miałby na 
celu określenie skuteczności zastosowanych rozwiązań w celu ochrony przyrody (np. 
ocena skuteczności zainstalowanych urządzeń mających na celu minimalizację skutków 
negatywnych oddziaływań danych inwestycji na środowisko). 
 
4. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Realizacja ustaleń Studium ze względu na ich skalę i lokalne oddziaływanie  nie 
będą miały wpływu na kraj ościenny Białoruś. 
Projekt zmiany „Studium…” nie zawiera zapisów, realizacja których mogłaby oddziaływać 
na środowisko Republiki Białoruskiej.  

 
5. Istniej ący stan środowiska oraz potencjalne zmiany jego stanu w przy padku 
braku realizacji projektowanego dokumentu  

Gmina Lipsk położona jest w północnowschodniej części województwa 
podlaskiego w powiecie augustowskim, zajmuje 184 km 2 powierzchni.  

 Od północy Gmina sąsiaduje z gminą Płaska, od zachodu z gminą Sztabin, od południa z 
gminami Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór, wschodnią granicę stanowi granica 
państwowa z Republiką Białorusi (ryc.2). 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Ryc.2  Położenie Gminy Lipsk na tle gmin sąsiadujących 

Gmina Lipsk wg regionalizacji fizycznogeograficznej (wg Kondrackiego) Polski położona 
jest w obrębie dwóch mezoregionów. Tereny dolinne należą do Kotliny Biebrzańskiej, 
teren zaś środkowy i wschodni do Wzgórz Sokólskich (ryc.3) . całość Gminy znajduje się 
w makroregionie Niziny Północnopodlaskiej. 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Ryc.3  Położenie Gminy Lipsk na tle regionów fizycznogeograficznych 

Rzeźba terenu 

Obszar Gminy Lipsk wznosi się średnio od 140 – 150 m n.p.m. . Na podstawie analizy 
map (mapy.geoportal.gov.pl, mapy archiwalne) można stwierdzić, że najwyższy punkt 
położony jest na wschód od wsi Skieblewo i wynosi ok. 176 m n.p.m., najniższy punkt 
ok. 108,5 m n.p.m. znajduje się w dolinie rzeki Wołkuszanki. Deniwelacje terenu 
przekraczają 67 m. 

Na terenie gminy występują różne formy terenu od płaskich dolin rzecznych poprzez 
płaskie i faliste obszary moren dennych do falistych i pagórkowatych wzgórz w strefie 
moreny czołowej. Wyróżnić tu należy równinne obszary sandrowe lekko zwydmione 
pokryte przeważnie lasami. 

Występujące na terenie gminy ciągi wzgórz moreny czołowej mają przebieg W- E. są 
to wzgórza leżące na terenie wsi: Skieblewo, Żabickie, Starożyńce i Bartniki. Następny 
ciąg moren czołowych występuje w okolicach wsi: Kurianka, Jaczniki, Rygałówka, 
Siółko i Kopczany. Ciągi moren czołowych oddzielone są od siebie obszarami moren 
dennych płaskich i falistych. Największe obszary moren dennych występują w 
okolicach wsi: Kopczany, Rakowicze i Siółko oraz na S – E od wsi Skieblewo i w 
okolicach Lipska. Miasto położone jest na tzw. Wyspie Lipskiej otoczonej od zachodu, 
południa i wschodu obniżeniami Kotliny Biebrzańskiej. Wyspa ta jest ostańcem 
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 wysoczyzny morenowej  powstałej w wyniku deglacjacji zaniku lądolodu. W 
obrębie Wyspy Lipskiej wyróżniono wysoczyznę morenową falistą, pagórki i tarasy 
kemowe oraz równinę erozyjno – akumulacyjną. Część północna, zachodnia i 
południowa gminy charakteryzuje się monotonną rzeźbą. Wyróżnić tu można dwa typy 
krajobrazu: 

- płaskie, przeważnie zatorfione, niekiedy zakrzaczone, dna doliny rzeki Biebrzy i 
Wołkuszanki, 

- zróżnicowane piaszczyste poziomy tarasowe na których występują wydmy porośnięte 
lasami. Poziomy te wznoszą się o 4 -5 m i 10 – 15 m ponad dno dolin rzecznych i 
wiążą się z dwoma fazami odpływu sandrowego w czasie zlodowacenia bałtyckiego. 

Można stwierdzić, że na obszarze gminy dominuje rzeźba pagórkowata, udział 
poszczególnych form rzeźby przedstawia się następująco: 

- płaskorówninna – 32%, 

- nisko falista i nisko pagórkowata – 12%, 

- falista i pagórkowata – 54%. 

Należy stwierdzić, że występująca rzeźba terenu nie stanowi utrudnień w prowadzeniu 
prawidłowej gospodarki. 
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Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

Ryc.4  Ogólny zarys rzeźby terenu Gminy 

 Budowa geologiczno – gruntowa i surowce mineralne 

Pod względem geologicznym obszar gminy Lipsk leży w obrębie dużej jednostki 
tektonicznej – wyniesienia mazursko – suwalskiego. Około 400 m od powierzchni 
można stwierdzić występowanie metamorficznego i krystalicznego podłoża 
prekambryjskiego. Prawie na prekambrze zalegają utwory kredy o miąższości do 220 
m. Utwory młodsze plejstoceńskie   osiągają miąższość od 70 do 120 m, zaś 
najmłodsze do kilku metrów. 

Utwory powierzchniowe związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim a w 
niewielkim stopniu na północ ze zlodowaceniem bałtyckim i są to (ryc.5): 

- środkowopolskie gliny morenowe w postaci glin piaszczystych, występujące płatami 
głęboko od powierzchni oraz płytko w przewadze na głębokości około 1 m pod 
przykryciem piasków lodowcowych i wodnolodowcowych. W partii stropowej gliny 
wykazują silne spiaszczenie, 

- środkowopolskie piaski, żwiry i głazy lodowcowe wykształcone w postaci silnie 
zaburzonych, przemieszanych piasków różnej frakcji od drobnych, lokalnie pylastych, 
do grubych pospółek i żwirów, otoczaków i głazów w stropie często zaglinionych, 
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 - środkowopolskie piaski i żwiry wodno – lodowcowe w okolicy wsi Bartniki, 
Bohatery Leśne i Stare i Nowe, 

- północnopolskie piaski i żwiry wodno – lodowcowe brzeżnej strefy sandru 
augustowskiego (wieś Lubinowo, Wołkusz, Bohatery Leśne Nowe),   

- północnopolskie piaski rzeczno – tarasowe występujące na niewielkich 
powierzchniach wzdłuż rzeki Biebrzy i Wołkuszanki. 

 

 

Źródło: http://www.bdl.lasy.gov.pl/ 

Ryc.5  Powierzchniowe utwory geologiczne Gminy Lipsk 

Powyżej wymienione grunty są w połowie gruntami nośnymi i nie stanowią ograniczeń 
dla projektowania urbanistycznego poza madami rzecznymi oraz torfami i namułami. 

Natomiast utwory holoceńskie (torfy, namuły, piaski żwiry rzeczno – bagienne) 
wypełniające dna dolin rzecznych i obniżeń terenowych.  Torfy pradoliny Biebrzy 
tworzą  torfy torfowisk niskich, słabo rozłożone o dużej chłonności. Procesy 
torfotwórcze w pradolinie trwają do dziś i doprowadziły do wytworzenia się 
kilkumetrowej warstwy torfu. W torfach w okolicach Lipska na głębokości od 30 do 360 
cm spotyka się przewarstwienia gytii. Gytie świadczą o istnieniu kopalnych jezior. 
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 Osady deluwialne i bagienne stanowią  grunty słabonośne i nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia budynków. 

Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża piasku ze żwirem, które są i były 
eksploatowane. Na terenie Gminy występują stare wyrobiska poeksploatacyjne 
świadczące o niewielkiej eksploatacji na potrzeby lokalne. Na stan dzisiejszy na terenie 
Gminy występują udokumentowane złoża piasku ze żwirem przedstawione w tabeli 
poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1   Udokumentowane złoża kopalin, stan na maj 2015 r.  
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L.p. Nazwa zło ża Nr działki  Nr decyzji/koncesji  Właściciel  

 

Powierzchni
a obszaru 

górniczego 
(w ha) 

Powierzchn
ia terenu 

górniczego 
(w ha) 

1. Lipsk I 111/1 Os-III-7512/2/2/03 Gmina Lipsk 0,69 1,26 

2. Lipsk Kolonie 105, 106/2 SR.IV-
7412/II/112/05/BR 

Zbigniew Milejczyk 5,65 6,83 

3. Lipsk II 114, 115 OS-III-7512/2/103z 

GK.6018-
3/4/2004/2012  

Krzysztof Zieziula 1,12 2,16 

4. Żabickie 227, 229 Os.7510/2/06  Andrzej Ostapowicz 1,60 1,85 

5. Starożyńce I 341, 342, 
631, 632, 
633 

Os.7510/3/07 STAR-KRUSZ 1,84 2,69 

6. Kopczany 49/2, 49/3 OS.7510/4/08 STAR-KRUSZ 1,93  2,76 

7.  Bartniki II 162, 165 OS.7520/2/09 PROVENT POLSKA 1,96 2,81 

8. Żabickie I 172 OS.6528.3.2011 Krzysztof Zieziula 1,32 1,94 

9. Lipsk III 114, 115-
obręb 
Kolonia 
Lipsk 

OS.6522.12.2011 Krzysztof Zieziula 1,86 3,00 

10. Żabickie II 174 , 242-
obręb 
Skieblewo 

GP.6522.6.201.2 Andrzej Ostapowicz 2,0 2,00 

11. Bartniki III 100, 101 OS.6528.2.201 1 STAR-KRUSZ 1,95 2,44 

12. Lipszczany II 315-obręb 
Rakowicze
, 4, 7, 9, 
11, 13, 15, 
17, 20-
obręb 
Dolinczany 

DIS-III7422.8.2013 STAR-KRUSZ 12,31 14,15 

13. Starożyńce II 457/1, 
457/2 

GP.6522.1.8.2.013 Rafał Ostapowicz 2,65 2,65 

14. Bartniki IV 53/3 GP.6528.1.2015 Krzysztof Zieziula 1,87 2,70 

Źródło: Urząd Miejski w Lipsku, Starostwo Powiatowe w Augustowie 

Surowce ceramiczne występują w niewielkich ilościach w rejonie wsi Lipsk, Jałowo oraz 
Kurianka, Dulkowszczyzna i Siółko z nierozpoznaną ilością surowców. Brak jest 
określenia zasobów ww surowców. Na terenie gminy występują także duże zasoby torfu 
szacunkowo 134,7 mln m3, na powierzchni 7849 ha. Nie są one eksploatowane na skalę 
przemysłową i nie powinny być eksploatowane w przyszłości ze względu położenia ich na 
terenach chronionych. 
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 Gleby 

Na obszarach wysoczyzny morenowej i równiny sandrowej ( w części północnej gminy ) 
przeważają gleby brunatne wyługowane oraz czarne ziemie zdegradowane. W 
zagłębieniach terenowych występują gleby murszowe. 

Dna dolin rzecznych a także obniżeń bezodpływowych wypełniają mady, czarne ziemie, 
gleby mułowo – torfowe oraz mursze i torfy. 

Około 50 % gruntów ornych gminy Lipsk (łącznie z miastem Lipsk), zajmują gleby V i VI 
klasy. Są to gleby piaszczyste, nadmiernie przepuszczalne, ubogie w składniki 
pokarmowe, okresowo, częściej trwale zbyt suche. Zalicza się je do kompleksu żytniego 
słabego i żytnio – łubinowego. Uprawy na tych glebach dają na ogół niskie plony, 
uzależnione od opadów. Większe kompleksy tych gleb koncentrują się w części północnej 
obszaru gminy. Tylko 2,5 % gruntów ornych zajmują gleby klasy IIIa i IIIb głównie III b i 
przeznaczenie ich na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody Ministra 
zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. Natomiast 
gleby IVa i IVb stanowią ponad 47% powierzchni gminy. Grunty te występują na 
większych powierzchniach w pobliżu Lipska, wsi Jałowo, Dulkowszczyzna, Siółko, 
Jaczniki, Kopczany, Dolinczany. Na szczególną uwagę w tych rejonach zasługują obszary 
występowania gleb brunatnych i czarnych ziem  należących do pszennego dobrego i 
żytnio – ziemniaczanego bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Są to gleby 
wytworzone z glin lekkich bądź z piasków gliniastych mocnych i lekkich podścielonych 
płytko i średnio głęboko gliną lekką. Charakteryzują się dobrze wykształconym poziomem 
próchniczym, dużą zawartością składników pokarmowych  oraz właściwymi stosunkami 
wodno – powietrznymi. Gleby te stanowią dość dobra bazę dla rozwoju funkcji rolniczej 
gminy. 

Użytki zielone zajmują ponad 35 % powierzchni użytków rolnych. Są przeważnie słabej 
jakości użytkowej (klasa IV, V i VI), występują w obniżeniach i dolinie rzeki Biebrzy, 
Wołkuszanki, Niedźwiedzicy i innych cieków. Reprezentowane są przez gleby torfowe, 
murszowe, czarne ziemie, mułowo – torfowe i mady w przewadze zabagnione. 

Duży areał użytków zielonych o uregulowanych stosunkach wodno – powietrznych 
występuje w dolinie rzeki Wołkuszanki i Niedźwiedzicy co daje duże możliwości 
wykorzystania tych użytków dla rozwoju gospodarki hodowlanej w tej części gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2   Bonitacja gruntów stan na 06. 2015 r.  
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Grunty orne  

(R, S, B-R, Lz-R, Wsr-R) 

 Łąki i pastwiska  

(Ł, Ps, B-Ł, B-Ps, Lz-Ps, Wsr-Ł) 

klasa ha %  klasa ha % 

IIIa 

IIIb 

IVa 

IVb 

V 

VI 

VIz 

1,0 

199,3 

1745,0 

2022,3 

2267,2 

1650,3 

0,3 

0,0 

2,5 

22,1 

25,6 

28,8 

21,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

III 

IV 

V 

VI 

Grunty bez kl 

 

55,9 

2186,7 

738,0 

976,4 

319,8 

 

1,3 

51,1 

17,2 

22,8 

7,6 

 

razem 7885,4 100,00   4276,8 100,00 

    

Tabela nr 3   Kompleksy przydatności rolniczej gleb 

Grunty rolne   Użytki zielone  

kompleks ha %  kompleks ha % 

2 –pszenny dobry 

3 – pszenny wadliwy 

4 – żytni b. dobry 

5 – żytni dobry 

6-żytni słaby 

7 – żytni b. słaby 

8–zbożowo–pastewny 
mocny 

9-zbożowo-pastewny słaby 

73 

13 

1969 

1977 

2040 

1643 

76 

 

149 

0,9 

0,2 

24,8 

24,9 

25,7 

20,7 

1,0 

 

1,8 

 2z – średni 

3z – słaby i b. słaby  

2205 

2931 

42,9 

57,1 

razem 7940 60,7   5136 39,3 

 

Ogółem użytki rolne zajmują ok. 65 % powierzchni gminy, gleby rolniczo nieprzydatne 
wynoszą 7,6 %.  
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 Należy nadmienić, że wartość rolniczą gleb obniża ich zakamienienie na 
dużym obszarze gminy. 

 

 

Ryc. 6  Mapa glebowo – rolnicza gminy  

 Wody 

Przez obszar gminy Lipsk przebiega dział wodny I – go rzędu między dorzeczem Wisły 
a Niemna (ryc.7). Część północna należy do dorzecza Niemna (Wołkuszanka z 
dopływami), pozostała część gminy do dorzecza Wisły (Biebrza z dopływami).  

Stan wód powierzchniowych jest zmienny. Ich stan zależy od okresu badań, metodyki 
badań, błędów popełnionych przez badających. O ich stanie decyduje jedna substancja 
(miernik), który kwalifikuje do dobrego czy złego stanu dany zbiornik. W roku 
następnym czy innym okresie badań te same zbiorniki mogą uzyskać lepsze wyniki. 
Niektóre rzeki są pod wpływem procesów torfotwórczych, które również wpływają 
ujemnie na stan wód (dopływ spod Nowego Lipska, Biebrza od Kropiwnej do 
Horodnianki). 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I  GMINY LIPSK 

 

 

 

 

23

 

 

Źródło:http://geoportal.kzgw.gov.pl/ 

Ryc.7   Położenie Gminy Lipsk na tle dorzeczy Wisły i Niemna 

Gmina Lipsk położona jest w obszarze dwóch dorzeczy rzeki Niemen i Wisły. W obrębie 
tych dorzeczy wydzielono JCWP dla regionu wodnego rzeki Niemen i regionu wodnego 
Środkowej Wisły. 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzecznych na terenie Gminy z 
Europejskimi kodami JCWP (PLRW) (ryc.7). 

Region Wodny Niemna (dla którego ustalono warunki korzystania z wód, ustalone w 
Rozporządzeniu nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1251 z dnia 13 kwietnia 2015 r.) 
 
1 – PLRW80001764749 Wołkuszanka stan zły 

Region Wodny Środkowej Wisły (dla którego ustalono warunki korzystania z wód, ustalone w 
Rozporządzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1251 z dnia 13 kwietnia 2015 r.) 

 

2 – PLRW200023262151 Biebrza od źródeł do Kropiwnej stan zły, 

3 – PLRW200017262154 Dopływ spod m. Końce stan zły, 
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 4 – PLRW200024262179 Biebrza od Kropiwnej do Horodnianki stan zły, 

5 – PLRW200023262156 Dopływ spod Nowego Lipska stan zły. 

Obszar gminy objęty jest dość gęstą siecią odpływu wód powierzchniowych (rzeki, 
strumienie, rowy melioracyjne). Brak jezior jest wynikiem braku zagłębień 
bezodpływowych . Naturalny odpływ wód powierzchniowych jest zróżnicowany. W 
części południowo – zachodniej odpływ jest znacznie utrudniony w wyniku małych 
spadków terenu w szeroko zabagnionej dolinie rzeki Biebrzy. W części pozostałej 
gminy odpływ wód jest dobry. Podstawową sieć hydrograficzną stanowi rzeka Biebrza 
z Niedźwiedzicą, Wołkuszanka z Haciłówką i Pierstunką z całym systemem drobnych 
bezimiennych cieków i rowów. Wszystkie bezimienne cieki charakteryzuje mały 
przepływ roczny wód. Jedynie rzeka Biebrza charakteryzuje się większymi 
przepływami. Wody rzeki Biebrzy w JCW (jednolita cz ęść wód – podstawowa 
jednostka gospodarki wodnej obejmuje wody stoj ące jak i cieki) Biebrza od 
Kropiwnej do Horodnianki o kodzie PLRW200024262179 (wg. Oceny stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chem icznego i stanu wód 
powierzchniowych woj. Podlaskiego w 2014 roku, WIO Ś 2015) utrzymane s ą w 
umiarkowanym stanie ekologicznym (III klasa) w dobr ym stanie chemicznym. 
Ogólnie stan wody rzeki jest zły. Wody rzeki nie sp ełniaj ą wymogów dla 
obszarów chronionych.  

Wołkuszanka (kod JCW PLRW80001764749) o umiarkowany m stanie 
ekologicznym i dobrym stanie chemicznym, ogólny sta n wód rzeki zły.  

Rzeka Biebrza w wyniku niewielkiego spadku dna doliny płynie korytem o przebiegu 
krętym tworząc zakola. Szerokość dna doliny na całym odcinku w granicach gminy jest 
duża przy czym rozszerza się najbardziej w okolicy Lipska. W większości dolina jest 
zabagniona, miejscami zakrzaczona i trudno dostępna. Dolina Biebrzy stanowi jedyne 
w Europie tak rozległe i naturalne obszary torfowisk niskich i ostatni kompleks 
mokradeł w Polsce.  

Rzeka Wołkuszanka na odcinku od granicy gminy w części zachodniej do mostu na 
drodze Wołkusz – Lubinowo jest uregulowana. Pozostały odcinek nie jest uregulowany, 
a ze względu na liczne stanowiska bobrów powinien pozostać w stanie naturalnym. 

Rzeka Niedźwiedzica na całej długości jest uregulowana. 

Wody podziemne 

Na obszarze gminy występowanie wód podziemnych ma charakter zróżnicowany. 
Najpłytsze występowanie wody związane jest z holoceńskimi aluwiami w obrębie dolin i 
obniżeń, gdzie zwierciadło wody układa się na głębokości mniejszej niż 1 m od 
powierzchni terenu. Natomiast na terenie wysoczyzny morenowej wody podziemne 
występują na różnych głębokościach w zależności od zalegania piasków i żwirów 
międzymorenowych jako podstawowych warstw wodonośnych. W piaskach i żwirach 
swobodne zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości większej od 8 do 15 m 
i więcej. Wody wysoczyznowe występują na piaskach pod gliną układają się płytko do 
8 – 10 m od powierzchni terenu. 
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 Obszary wzgórz i pagórków charakteryzują się głęboko 
zalegającym I poziomem zwierciadła wód podziemnych. Wody ujmowane są tu na 
głębokościach niżej niż 30 m. 

Na obszarach gliniastych wody gruntowe występują bezpośrednio na warstwach o słabej 
przepuszczalności, głębokość ich zalegania waha się od 2 do 6 m nie tworząc poziomu 
ciągłego. Są to wody uzależnione od intensywności i wielkości opadów. W okresie suszy 
mogą występować niedobory a w okresie intensywnych opadów mogą występować tzw. 
wierzchówki.  

Klimat  

Gmina Lipsk leży w zasięgu oddziaływania klimatu Krainy Biebrzańskiej z łagodniejszymi 
warunkami od pozostałych terenów sąsiadujących. 

Średnia roczna temperatura wynosi 6,6 0C, średnia temperatura stycznia – 4,7 0 C, a 
średnia temperatura lipca 17,60C . Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi powyżej 
80%, a średnie zachmurzenie ok.69%. najmniejsze zachmurzenie występuje w czerwcu i 
lipcu, a największe w listopadzie i grudniu. 

Opady atmosferyczne wahają się w granicach 517 – 550 mm rocznie. Dominującymi 
wiatrami są wiatry zachodnie. Najrzadziej występują wiatry północno – wschodnie. Wiatry 
odznaczają się niedużymi prędkościami.   

Na terenie gminy można wyróżnić klimaty lokalne związane z ukształtowaniem terenu. 

- wzgórza moreny czołowej są obszarami dostatecznie przewietrzonymi o niewielkiej 
wilgotności, silnym parowaniem i dużymi wartościami ochłodzenia biologicznego. Zbocza 
o ekspozycji północnej i wschodniej mniej korzystne od wystawy południowej i zachodniej, 

- faliste obszary moreny dennej z temperaturami powietrza nieco wyższe niż na 
pagórkach i wzgórzach moreny czołowej, temperatury gruntu wysokie a ochłodzenie 
biologiczne przeciętne, niekorzystny klimat zagłębień, 

- obszary sandrowe północnej części gminy ze znacznie wyższa temperaturą powietrza i 
gruntu, możliwość występowania inwersji temperatury, parowanie znaczne a ochłodzenie 
biologiczne nieznaczne, 

- obszary dolinne zatorfione z wysoką temperaturą w ciągu dnia, a w nocy niskie 
temperatury z dużymi amplitudami dobowymi i częstym inwersyjnym układem temperatur, 
najdłużej występują przymrozki i mgły w ciągu roku, klimatycznie tereny niekorzystne.  

Pod względem agroklimatu należy stwierdzić, że gmina należy do średnio 
uprzywilejowanych  pod względem klimatycznym dla potrzeb rolnictwa. 

            Środowisko biotyczne 

Lasy wraz z terenami zakrzaczonymi i zadrzewionymi zajmują ponad 22,7 % powierzchni 
gminy. Lasy występują przeważnie na glebach najniższej bonitacji (piaski i żwiry) oraz 
torfach i rozrzucone są nierównomiernie na obszarze gminy tworząc różnej wielkości 
kompleksy. Największe kompleksy leśne występują w północno – zachodniej części 
gminy. Przeważa w niej bór świeży. Drzewostan tworzy głównie sosna z dość licznym 
udziałem brzozy i nie licznym świerka. W niewielkich obniżeniach terenowych występuje 
ols z olszą w drzewostanie. Dość znaczną powierzchnię w tym kompleksie zajmuje bór 
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 bagienny na torfowisku wysokim.   Gatunkiem panującym na tym typie 
jest brzoza ze znacznym udziałem sosny i niekiedy świerka. Drugi większy kompleks lasu 
znajduje się w części północnej gminy w rejonie wsi Żabickie, Starożyńce, Bohatery 
Leśne Nowe i Lubinowo. Przeważają tu również bory sosnowe – świeże z fragmentami 
boru suchego. Drzewostany tworzy tu sosna z udziałem brzozy, a na niewielkich 
powierzchniach gatunkiem panującym jest świerk. Drobne kompleksy leśne w dolinie rzeki 
Biebrzy tworzy brzoza i olsza. Wiek drzewostanów jest różny. Lasy te spełniają głównie 
funkcję gospodarczą zabezpieczając w ograniczonym zakresie indywidualnych właścicieli 
w niezbędne w gospodarstwie rolnym materiały drzewne i opał. Część lasów pełni spełnia 
również funkcję wodochronną zapobiegając erozji wodnej i eolicznej. Odnosi się to do 
lasów występujących na glebach pochodzenia wydmowego w rejonie wsi Bohatery Leśne 
Nowe, Starożyńce, Żabickie oraz w części zachodniej gminy na południe od wsi 
Jasionowo i Krasne.  

Lasy należą do nadleśnictwa Augustów zachodnia część oraz Nadleśnictwa Płaska część 
wschodnia gminy. Lasy stanowią głównie własność prywatną. 

 

Źródło: http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/ 

Ryc. 8 Lasy na terenie Gminy Lipsk i okolic (lasy wodochronne) 

Różnorodność siedlisk i zbiorowisk roślinnych stwarza na Bagnach Biebrzańskich warunki 
dla egzystencji wielu gatunków zwierząt, także rzadkich i ginących. Duże powierzchnie 
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 dawnych turzycowisk zajmują obecnie zbiorowiska ziołorośli kozłkowo-
wiązówkowych, z obecnością ziół grubołodygowych, takich jak kozłek lekarski, wiązówka 
błotna, starzec bagienny, przetacznik długolistny. Gatunkom tym towarzyszy fiołek 
mokradłowy, pięciornik norweski, kuklik zwisły, rdest wężownik i trzcinnik prosty. Zespół 
ten spotykamy również w miejscach po wypalonych zaroślach. W zależności od lokalnych 
warunków wilgotnościowych na terenach łąkowych wykształcają się podobne lub znacznie 
różniące się od siebie zbiorowiska roślinne z udziałem gatunków nie tylko wartościowych 
traw i ziół, lecz również roślin właściwych naturalnemu środowisku bagiennemu. 
Rozlewiska dolnej Biebrzy są miejscem odpoczynku i żerowania dla dziesiątek tysięcy 
ptaków wodnych, zwłaszcza kaczek, gęsi, mew w okresie ich wędrówek wiosennych i 
jesiennych. Dolina stanowi chronioną enklawę przyrodniczą rzadkich gatunków ptaków 
błotnych i drapieżnych oraz borealnych (droździk, łabędź krzykliwy, bekasik, świstun), 
mających tu granicę swego zasięgu (np. ptaki tundry - biegus zmienny, batalion czy 
dubelt) lub niezmiernie już rzadkich, jak orzeł przedni, bielik, kulik wielki, sokół wędrowny, 
orlik grubodzioby. Sama rzeka ma bogatą ichtiofaunę z różanką i minogiem ukraińskim. 
Występuje tu również bogata populacja motyla przeplatki maturna. Dolina Biebrzy jest 
bardzo ważną ostoją bobra i wydry. Występuje tu 5 gatunków ssaków z Załącznika II 
dyrektywy Siedliskowej, w tym jeden z rzadkich i zagrożonych gatunków nietoperzy – 
nocek łydkowłosy. Najcenniejsze tereny Doliny i Bagien Biebrzy to otwarte turzycowiska 
i inne zbiorowiska bagienne. Większość lasów na tym terenie porasta bagna stąd 
największy udział drzewostanów w typie siedliskowym olsu i lasu mieszanego 
bagiennego. Piaszczyste wydmy na krawędziach doliny porastają bory świeże i bory 
mieszane świeże. W lasach tych dominują brzozy oraz olsza czarna i sosna. Stwierdzono 
90 gatunków roślin podlegających ochronie całkowitej i 17 pod ochroną częściową. 45 
gatunków tutaj występujących znalazło się na "Czerwonej liście roślin naczyniowych 
zagrożonych w Polsce". Do najrzadszych gatunków należą: zanokcica zielona, skrzyp 
pstry, widłak wroniec, rosiczka długolistna, tłustosz zwyczajny, zaraza niebieska, 
niebielistka trwała, kosaciec bezlistny oraz 20 gatunków storczykowatych z najokazalszym 
krajowym gatunkiem obuwikiem pospolitym (najliczniejsza w Polsce populacja). 
Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla 
ptactwa wodno-błotnego. W dolinie Biebrzy odnotowano 271 gatunków ptaków, z czego 
ponad 180 gnieździ się mniej lub bardziej regularnie. Unikalnym gatunkiem w skali 
światowej jest wodniczka - drobny ptak wróblowaty zasiedlający otwarte tereny bagienne. 
Jest tu ich ok 3 tysięcy, co stanowi niemal 20% światowej populacji. Równie cenne i 
rzadkie w skali Europy gatunki to orlik grubodzioby , dubelt , uszatka błotna , rybitwa 
białoskrzydła. Dolina Biebrzy jest też ważnym "przystankiem" dla migrujących kaczek, 
gęsi i żurawi. Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków. Znajduje się tu największa 
w kraju ostoja łosia (ok. 400 sztuk). Z pozostałych ssaków na uwagę zasługują: wilk, 
wydra i łoś. Nazwa Biebrzy pochodzi prawdopodobnie od słowa bóbr, od wieków nad 
rzeką żyły bobry.   Nad Biebrzą żyją również jenoty, piżmaki, borsuki, lisy, gronostaje, 
sarny i jelenie. W wodach żyje około 36 gatunków ryb, m.in. szczupaki, sumy i węgorze, a 
także klenie i brzany. Brak jest lasów spełniających funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ukształtowanie terenu obszaru opracowania powoduje, że następuje z niego 
głównie odpływ wód. Dotyczy to w szczególności wschodniej części obszaru 
opracowania. W obrębie wysoczyznowej części obszaru występują także obszary 
bezodpływowe powierzchniowo (głównie niewielkie zagłębienia terenu). 

Obszar opracowania zagrożony jest częściowo powodziami – zagadnienie to 
omówione jest w kolejnym rozdziale.  

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

 

 Zagro żenia przyrodnicze 

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

Na obszarze opracowania zagro żenie powodziowe  występuje w dnie doliny rzeki 
Biebrzy. Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 
469) dla obszaru każdej jednostki administracyjnej powinny być wyznaczone obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi poprzez: 

1) studium określające obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią opracowywane na 
zlecenie Dyrektora RZGW; 

2) rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określające obszary 
potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Dla rzeki Biebrzy wykonano „Studium  dla obszarów nieobwałowanych narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi – rzeka Biebrza” (2004), zgodnie z którym oznaczono 
zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%, zasięg wielkiej wody o 
prawdopodobieństwie 5 %, strefa płytkiego zalewu (0,5 m) od wody 1 %. 

 
http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

Ryc .9 Obszary zagrożone podtopieniami  
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Zagro żenie ruchami masowymi  uzależnione jest od wielu czynników, 

jak: 

• morfogeneza terenu; 

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

• przypowierzchniowa budowa geologiczna;  

• inne przejawy morfodynamiki;  

• pokrycie terenu roślinnością; 

• zabezpieczenia techniczne stoków. 

W przypadku terenów o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów 
masowych, ingerencja antropogeniczna może doprowadzić do zachwiania stabilności 
stoku i uruchomienia procesów morfodynamicznych. 
Zgodnie z literaturą, słabe ruchy masowe mogą pojawić się już przy kącie nachylenia 2-7 0 
, przy 7-150  może wystąpić silne spełzywanie oraz osuwanie. Przy kącie nachylenia 
terenu 15-35° możliwe jest silne osuwanie gruntu. Za osuwiskotwórcze uznaje się 
generalnie nachylenie terenu 15-35°. Powyżej 35° występuje zjawisko odpadania i 
obrywania mas skalnych i zwietrzeliny.  

Do obszarów zagrożonych występowaniem ruchów masowych na obszarze 
opracowania należą zbocza dolin rzecznych i zbocza wysoczyzny. Na załączniku 
kartograficznym 3 oznaczono szczegółowo tereny o nachyleniach w przedziałach 12 – 
20% i powyżej 20%. Stoki wysoczyzny pokryte są w większości trwałą pokrywą roślinną – 
przede wszystkim murawową, w mniejszym stopniu leśną i semileśną, która skutecznie 
stabilizuje je pod względem morfodynamicznym. Wynika m. in. z tego konieczność 
ochrony pokrywy roślinnej. 

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

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

 

    5.2. DIAGNOZA STANU ANTROPIZACJI ŚRODOWISKA 

Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze powoduje różnorodne 
przekształcenia jego materialnej i funkcjonalnej struktury. Ingerencja ta prowadzi do 
antropizacji środowiska przyrodniczego w wyniku jego modyfikacji lub całkowitego 
przekształcenia. Zantropizowane środowisko przyrodnicze może być stworzone i 
podtrzymywane celowo, dla wypełnienia określonych funkcji społeczno-gospodarczych, 
jak i może być następstwem zmian nie zamierzonych, zaktywizowanych lub wywołanych 
nieracjonalną działalnością człowieka.  

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

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

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

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

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

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

• Według danych WIOŚ (2011) na terenie Gminy Lipsk nie występują zakłady przemysłowe 
będące największymi emitorami zanieczyszczeń w skali województwa. Największa emisja 
zanieczyszczeń powietrza pochodzi z kotłowni. Gmina Lipsk, należąca do powiatu 
augustowskiego, należącego do strefy podlaskiej, według ocena poziomów substancji i 
klasyfikacji stref woj. podlaskiego w 2011 r. (WIOŚ), strefa ta została zaklasyfikowana jako 
A pod względem różnych kryteriów. Oznacza to, że poziom stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomu dopuszczalnego, 
poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego; 

• Jednym ze źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki z oczyszczalni 
ścieków o przepustowości średniej dobowej 430 m3/dobę, w której oczyszczono łącznie w 
ciągu roku i rocznej 156950 m3/rok  56 dam3 ścieków,  ze względu na rozproszoną 
zabudowę mieszkaniową ścieki oczyszczane są także za pomocą przydomowych 
oczyszczalni ścieków, których na terenie Gminy jest obecnie niewiele, lecz planuje się w 
przyszłości ich budowę. Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są 
spływy powierzchniowe  z terenów rolnych poddawanych chemizacji i nawożeniu. Wielkości 
ładunków tych zanieczyszczeń są trudne do oszacowania.  

• Dodatkowym zagrożeniem są także ścieki socjalno – bytowe pochodzące z gospodarstw 
domowych – gromadzone w nieszczelnych szambach mogą powodować ogromne 
zanieczyszczenie wód gruntowych i lokalnych cieków. 

• Zagrożenia wód podziemnych wynikają z możliwości przenikania zanieczyszczeń z 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych poprzez ich migrację do warstwy 
wodonośnej. 

•  Wody podziemne zanieczyszczone są rozmaitymi substancjami chemicznymi, najczęściej 
są to: azotany, fosforany, substancje ropopochodne, chlorki, siarczany i inne. 

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

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to: 

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

• emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z dróg; 

• emisja zanieczyszczeń z ciągników i maszyn rolniczych; 

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

W rejonie obszaru opracowania nie występują punkty pomiarowe zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. Należy przepuszczać, że na badanym terenie nie występują 
przekroczenia dopuszczalnych wartości dwutlenku siarki czy dwutlenku azotu i należy   

 

 

zaliczyć teren gminy do obszarów o poziomach stężeń nieprzekraczających 
dopuszczalnych poziomów. 

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

Hałas 

Na obszarze opracowania nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty 
uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Najistotniejszym źródłem emisji 
hałasu jest komunikacja samochodowa na drogach. Głównie drogi wojewódzkie nr 664 i 
673 o nawierzchni twardej, ulepszonej, bitumicznej oraz powiatowe w większości o 
nawierzchni  bitumiczne po części gruntowe oraz nieznaczna część o nawierzchni 
tłuczeniowej czy brukowej. Brak rozpoznania pomiarowego natężenia hałasu 
komunikacyjnego. Prawdopodobnie ze względu na ich charakter uciążliwość akustyczna 
komunikacji samochodowej jest nieznaczna. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na terenie gminy Lipsk głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są 
linie elektroenergetyczne. Gmina zasilana jest w całości ze stacji 110/15 kV w Dąbrowie 
Białostockiej. Obszar gminy pokryty jest jedynie siecią SN i NN, usytuowaną w sposób mało 
kolizyjny, nie stwarzający zagrożenia. Część sieci wymaga modernizacji i uzupełnień. Wszelkie 
działania związane z rozwojem systemu energetycznego na terenie gminy muszą być zgodne z 
ogólnymi założeniami i programem określonym przez Zakład Energetyczny Białystok Rejon 
Dąbrowa Białostocka oraz ustaleniami w dokumentach planistycznych. Według danych za 2011 
rok mieszkańcy gminy zużyli w przeciągu roku łącznie 1531 MWh energii elektrycznej mniej niż 
w 2010 czy 2009 roku. Na terenie gminy zlokalizowana jest elektrownia słoneczna 
(fotowoltaiczna ).  
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Fot. 1  Tablica informacyjna elektrowni słonecznej na terenie gminy Lipsk 

Farma fotowoltaiczna o mocy 0,3 MW  to pierwsza i najmniejsza elektrownia słoneczna 
zbudowana w ramach kompleksu Podlasie Solar Park. Za inwestycję odpowiada grupa AMB 
ENERGIA. Stacja transformatorowa została załączona do sieci elektroenergetycznej 20 grudnia 
2013 roku. Farma za pomocą paneli fotowoltaicznych przetwarza energię słoneczną na 
elektryczną, co zapewnia prąd dla ponad 200 gospodarstw domowych rocznie . Instalacja w 
Lipsku składa się z 1120 paneli ustawionych na ziemi na specjalnych konstrukcjach. Wszystkie 
skierowane są w kierunku południowym. Elektrownia słoneczna jest współfinansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu 
Państwa.  
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Fot .2 Fragment elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) w Lipsku  

Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej ob iegu 

Stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych w rejonie obszaru opracowania 
kontrolowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Badania monitoringowe rzeki Biebrzy. 

Wody rzek (Ocena stanu ekologicznego, potencjału ek ologicznego, stanu 
chemicznego i stanu wód powierzchniowych województw a podlaskiego w 2014 
roku) utrzymane s ą w złym stanie. 

 Jednym ze źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki z oczyszczalni 
ścieków. Zgodnie z danymi z 2011 r., w gminie Lipsk funkcjonuje jedna oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości 530 m 3/ dobę. Przypadkowe awarie, dopływ wód z torfowisk o 
dużym zażelaźnieniu. 

Ze względu na rozproszona zabudowę mieszkaniową ścieki oczyszczane są również przy 
pomocy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz gromadzone w bezodpływowych 
zbiornikach ścieków. 

Potencjalnie zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie obszaru 
opracowania stanowią ścieki sanitarne gromadzone w tzw. zbiornikach bezodpływowych 
(w przypadku nieszczelności zbiorników co jak wykazuje praktyka jest częstym zjawiskiem 
i/lub wylewania ścieków w przypadkowe miejsca).  

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą być także 
nawozy, zarówno sztuczne jak i organiczne oraz chemiczne środki ochrony roślin 
stosowane w rolnictwie.  
Poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenach wiejskich 
stanowią również nieprawidłowo składowane nawozy, a szczególnie nawozy naturalne 
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 (obornik, gnojowica, gnojówka, pomiot). Przy nieprawidłowym składowaniu 
następuje zanieczyszczenie wód gruntowych znacznie stężonymi składnikami nawozu, 
oddziałującymi na środowisko przez dłuższy czas. Poza tym stanowią potencjalne źródło 
zanieczyszczenia sanitarnego organizmami chorobotwórczymi.  

Gospodarka wodno – ściekowa 

Sieć wodociągowa na terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Według 
danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku na dzień 15 stycznia 2015 r. na terenie 
gminy działają trzy wodociągi o łącznej długości 140,9 km i zaopatruje 4280 
mieszkańców. Wodociągi zlokalizowane są w: 

- Lipsku, zaopatrujący mieszkańców Lipska, 

- Skieblewie, zaopatrujący mieszkańców Skieblewa, Żabickie, Kol. Lipsk, Kurianka, 
Dulkowszczyzna, Jaczniki, Rakowicze, Lichosielce, Kopczany, Bartniki, 
Starożyńce, Bohatery Stare i Nowe, Wołkusz, Lubinowo, Rogożyn Stary i Nowy, 
Rogożynek, Rakowicze, 

- Krasne, zaopatrujący mieszkańców Krasnego, Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyżarne 
i    Podwołkuszne. 

Na terenie gminy działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków  w mieście 
Lipsk. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 10 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 
(stan na 2013 r.) 2200 mieszkańców. Ludność głownie korzysta z własnych 
bezodpływowych zbiorników ścieków w ilości w ilości ok.470 stan na 2014 r. oraz z 18 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Przekształcenia litosfery 

Do podstawowych przekształceń litosfery w rejonie obszaru opracowania należą:  

• zabiegi agrotechniczne na terenach użytkowanych rolniczo – z tą formą 
gospodarowania związane są przede wszystkim przekształcenia właściwości 
fizykochemicznych gleb i uruchomienie procesów erozyjnych;  

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

• tereny przekształceń geomechanicznych, związanych przystosowaniem terenu do 
zainwestowania; 

• wyrobiska czynnych i zrekultywowanych złóż kruszywa naturalnego. 
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    5.3. Obszary obj ęte ochron ą prawn ą 

 Obszar opracowania  

Około 64 % powierzchni Gminy Lipsk zajmują obszary chronione. Największą 
powierzchnię zajmują obszary chronionego krajobrazu  - 9255,31 ha, park narodowy – 
1756 ha. Obszary Natura 2000 obejmują głównie OCHK i BPN wraz z otuliną.  SOO 
(specjalne obszary ochrony siedlisk) Dolina Biebrzy i Ostoja Augustowska – 9703,8 ha 
oraz OSO (obszary specjalnej ochrony ptaków) Puszcza Augustowska i Ostoja 
Biebrzańska  – 9853,5 ha.  

Przeważająca część obszaru opracowania – obszar Gminy, położona jest w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Dolina 
Biebrzy”(ryc.10).  
OChK „Puszcza i Jeziora Augustowskie”  o łącznej powierzchni 69574,99 ha, na 
obszarze Gminy Lipsk 4 723,98 ha, utworzony został 02.05.1991 r. w celu ochrony i 
zachowanie jednego z największych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym 
kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej oraz wartości kulturowych i historycznych 
Kanału Augustowskiego. 

Podstawy prawne dotyczące powołania i zmian znajdują się w: Rozporządzeniu nr 6 /91 
Wojewody suwalskiego z 2.05.1991 r (Dz. Urz.Woj. Suw. Nr 17, poz. 167), 
Rozporządzeniu Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego  z dnia 15.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Suw. Nr 36, poz. 194); Rozporządzeniu Nr 18/04 Wojewody Podlaskiego z 16.09.2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 142, poz. 1901),  Rozporządzeniu Nr 21/05 Wojewody 
Podlaskiego z 25.02.2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 734), Rozporządzeniu Nr 
64/05 Wojewody Podlaskiego z 21.07.2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 180, poz. 2099), 
Uchwała Nr XII/89/15 Sejmiku Województwa Podlaskieg o z dnia 22 czerwca 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz.2117).  

OChK „Dolina Biebrzy”  o łącznej powierzchni 28442,27 ha, na obszarze Gminy Lipsk        
4 531,33 ha, utworzony został 02.05.1991 r. w celu ochrony i zachowania fragmentu  
doliny   Biebrzy o naturalnym charakterze, stanowiącej niejako strefę ochronną w górnej  
części Biebrzańskiego Parku Narodowego.  
Podstawy prawne dotyczące powołania i zmian znajdują się w: Rozporządzeniu nr 6 /91 
Wojewody suwalskiego z 2.05.1991 r (Dz. Urz.Woj. Suw. Nr 17, poz. 167), 
Rozporządzeniu Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego  z dnia 15.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Suw. Nr 36, poz. 194); Rozporządzeniu Nr 18/04 Wojewody Podlaskiego z 16.09.2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 142, poz. 1901),  Rozporządzeniu Nr 15/05 Wojewody 
Podlaskiego z 25.02.2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 728), Rozporządzeniu 
Wojewody Podlaskiego  Nr 58/05 z 21.07.2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 180, poz. 2093), 
Uchwała Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskieg o z dnia 22 czerwca 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz.2121).  

Wg Uchwały Nr XII/93/15 i Nr XII/89/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 
czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz.2117 i 2121) na Obszarach 
Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
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 wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka; 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych; 

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 2. Zakazy o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 nie dotyczą części Obszaru, na których 
położone są złoża skał: 

1) udokumentowane do dnia 31 grudnia 2004 r., których dokumentacje zostały 
zatwierdzone 

przez właściwy organ administracji geologicznej; 

2) udokumentowane na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 
udzielonych do dnia 31 grudnia 2004 r.; 

3) udokumentowane na podstawie informacji geologicznych zawartych w dokumentacjach 

sporządzonych i zatwierdzonych przez właściwy organ administracji geologicznej do dnia 
31 

grudnia 2004 r.; 

 4) wykorzystywanych do celów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.).  

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy:  

1) obszarów zwartej zabudowy miejscowości w granicach określonych w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie dopuszcza się uzupełnianie 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej pod warunkiem wyznaczenia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie 
istniejących budynków na przylegających działkach w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm.);  

2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania 
dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód;  

3) terenów ogólnodostępnych kąpielisk, plaż i przystani wodnych;  
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4) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych, usługowych oraz o 

funkcji mieszanej nie kolidującej z podstawowym i uzupełniającym przeznaczeniem 
terenu, zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r., gdzie dopuszcza 
się ich odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w celu poprawy 
standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod 
warunkiem nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, a także zwiększania 
istniejącej powierzchni zabudowy:  

a) o nie więcej niż 10 m2 w przypadku budynków o powierzchni mniejszej lub równej 100 
m2,  

b) o nie więcej niż 10% w przypadku budynków o powierzchni powyżej 100 m2;  

5) zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego o powierzchni nie większej niż 
0,5 ha i o głębokości nie większej niż 3 m; 

 
źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl 

Ryc.10   Przebieg OCK – Puszcza i Jeziora Augustowskie oraz Dolina Biebrzy  

 

Biebrza ński Park Narodowy wraz z otulin ą – został utworzony w 1993 roku w celu 
ochrony obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych. Ze względu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz 
bardzo zróżnicowaną faunę, a w szczególności bogaty świat ptaków, park został 
umieszczony na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR. Jest to największy 
park narodowy w Polsce o powierzchni 59 223 ha. Ponad 1/4 powierzchni Biebrzańskiego 
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 Parku Narodowego 15547 ha stanowią lasy, grunty rolne - 18 182 ha, a nieużytki - 
słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy 
– 25 494 ha. Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Rzeka Biebrza 
wraz ze swoimi starorzeczami, meandrami i zakolami stanowi główną oś hydrologiczną 
Parku. Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem 
naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Jedną z jego charakterystycznych 
cech florystycznych jest dominacja świerka i duży udział gatunków borealnych i reliktów 
glacjalnych: brzoza niska, trzcinnik prosty, turzyca strunowa, turzyca życicowa, bażyna 
czarna, bagno zwyczajne, żurawina błotna, gnidosz królewski, tłustosz pospolity, wielosił 
błękitny, wierzba lapońska, skalnica torfowiskowa, niebielistka trwała, wełnianeczka 
alpejska, borówka bagienna i szereg mszaków. W granicach Parku Stwierdzono 90 
gatunków podlegające ochronie całkowitej i 17 pod ochroną częściową, 45 gatunków tu 
występujących znalazło się na "Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w 
Polsce". Do najrzadszych gatunków należą: zanokcica zielona, skrzyp pstry, widłak 
wroniec, rosiczka długolistna, wąkrotka zwyczajna, tłustosz zwyczajny, płesznik 
zwyczajny, zaraza niebieska, niebielistka trwała, szachownica kostkowata, kosaciec 
bezlistny oraz 20 gatunków storczykowatych. Do najbardziej interesujących pod 
względem bogactwa florystycznego siedlisk zaliczyć należy obok mechowisk turzycowych 
- mineralne wyniesienia "grądy". Dolina Biebrzy jest unikatową w skali Europy enklawą dla 
ptaków wodno-błotnych. Obserwowano tu 271 gatunków ptaków, w tym ponad 180 
lęgowych. Jest najważniejszą ostoją dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego, rybitwy 
białoskrzydłej i derkacza w Europie Środkowej i Zachodniej. Dlatego też dolina Biebrzy 
została uznana przez Bird Life International za ostoję ptaków o randze światowej. Wśród 
drobnych ssaków uwagę zwraca pospolitość i wysokie zagęszczenie nornika północnego 
Microtus oeconomus, świadcząca o specyfice środowisk bagiennych. Z pozostałych 
ssaków na uwagę zasługują: wilk, wydra, łoś i bóbr. Znajduje się tu największa w kraju 
ostoja łosia (ok. 400 sztuk). Ponadto na terenie parku stwierdzono występowanie 12 
gatunków płazów, 5 gatunków gadów i 36 gatunków ryb. Fauna bezkręgowców jest 
reprezentowana przez grupę ponad 700 gat. motyli, w tym 94 gatunki motyli dziennych. 
Wykazano obecność 448 gatunków pająków, wśród nich znaczący udział (71) mają 
gatunki rzadkie znane z nie więcej niż 3-5 stanowisk w kraju, a 10 gatunków pająków 
znanych jest tylko stąd. Do tej pory poznano ponad 500 gatunków chrząszczy, 42 gatunki 
chruścików i 19 gatunków pijawek. 

Dla Parku obowiązuje Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 stycznia 2015 r. w 
sprawie zada ń ochronnych dla Biebrza ńskiego Parku Narodowego,  gdzie w 
załączniku nr 1 dotyczącego IDENTYFIKACJI I OCENY ISTNIEJĄCYCH I 
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ 
WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH 
SKUTKÓW wskazuje się jako zagro żenie obszaru Parku urbanizacj ę prowadzącą do 
obniżenia jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych wskazaniem 
sposobu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i ich skutków są:   

1. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów 
postulujących ograniczanie zabudowy obszarów Parku, w szczególności położonych poza 
granicami zwartej zabudowy oraz innych zasad i wytycznych dotyczących 
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.  
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2. Działania na rzecz zapobiegania urbanizacji obszaru Parku w ramach 
uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, odnoszących się 
do terenu Parku.  

3. Promowanie tradycyjnych lokalnych cech architektonicznych.  

4. Wykup nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku  

Zagrożenie: Napowietrzne linie energetyczne stanowiące zagrożenie dla ptaków  

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów 
dotyczących:  

1) zastępowania linii napowietrznych przewodami podziemnymi,  

2) umieszczania na liniach napowietrznych elementów odstraszających ptaki w celu 
obniżenia ich śmiertelności  

Do zagro żeń wewnętrznych potencjalnych  zalicza się nowe inwestycje drogowe i 
kolejowe powodujące zanieczyszczenie i zmniejszenie walorów środowiska 
przyrodniczego w celu eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków zaleca się:  

1. Ocenę wpływu inwestycji na przyrodę Parku i opiniowanie przedsięwzięć.  

2. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów 
ograniczających budowę infrastruktury technicznej oraz inwestycje drogowe i kolejowe, 
stwarzających zagrożenia dla walorów przyrodniczych Parku  

Nadmierny rozwój turystyki wodnej skutkujący w szczególności:  

1) płoszeniem i niepokojeniem ptaków oraz ssaków,  

2) niszczeniem roślinności wodnej i przybrzeżnej,  

3) przekształceniami morfologicznymi koryta rzeki Biebrzy 

W celu zmniejszenia lub eliminacji zaleca się: 

1. Monitorowanie skutków turystyki wodnej.  

2. Limitowanie udostępniania wód Parku do turystyki.  

3. Okresowe sprzątanie odpadów pozostawionych przez turystów.  

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania regulaminu 
udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego.  

5. Edukacja turystów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z wód.  

6. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów 
ograniczających nadmierny rozwój turystyki wodnej 

Urbanizacja obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę Parku i jego walory 
krajobrazowe (np. zabudowa panoram widokowych) 

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w 
sąsiedztwie granic Parku. 
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Zagro żenia zewn ętrzne potencjalne : 

 Inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej stanowiące zagrożenie dla ptaków oraz 
nietoperzy w celu eliminacji lub ograniczania zagrożeń: 

1. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 
wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających 
budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków w 
otoczeniu Parku.  

2. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób zgodny z potrzebami ochrony przyrody 

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez nowe inwestycje drogowe i kolejowe 
oraz nowe obiekty przemysłowe należy wprowadzić działania na rzecz wprowadzenia do 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania 
przestrzennego, zapisów ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów 
przemysłowych, inwestycji drogowych lub kolejowych mogących negatywnie wpływać na 
stan środowiska wewnątrz Parku. 

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

Ryc.11   Położenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną na tle Gminy Lipsk 

 

Europejska Sie ć Ekologiczna Natura 2000  jest systemem ochrony zagrożonych 
składników i różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. 
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 w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na 
terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary Natura 2000 : 

- OSO (obszar specjalnej ochrony ptaków) Natura 2000 „Puszcza Augustowska” 
PLB200002  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 
roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm) 
Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny 
Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany 
(ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków ,,Puszcza Augustowska”  stanowi część jednego z 
największych zwartych kompleksów leśnych Europy (pozostała część leży na Litwie i 
Białorusi). Obszar lasów Puszczy Augustowskiej administrowany jest przez sześć 
nadleśnictw: Augustów, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Szczebra i Suwałki, 
wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Obszar 
ten został ukształtowany geologicznie przez lądolód skandynawski, głównie podczas 
ostatniego na tych ziemiach zlodowacenia Wisły. Przez Puszczę Augustowską przebiega 
dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Niemna. Zlewnie łączy Kanał Augustowski. 
Głównymi rzekami są: Czarna Hańcza, Rospuda i Marycha. Na terenie Puszczy 
stwierdzono dotychczas występowanie ponad dwóch tysięcy gatunków zwierząt, z czego 
około 215 gatunków ptaków. Za lęgowe uznaje się ponad 170 gatunków ptaków. Przez 
puszczę przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Niemna. Zlewnie łączy Kanał 
Augustowski. Główne rzeki to Czarna Hańcza, Rospuda i Marycha. Na terenie OSO leży 
ponad 100 jezior, w tym 20 o powierzchni ponad 1km2. Największym jeziorem są Wigry, 
zajmujące powierzchnię 21,87 km2. Jest to region o średniej rocznej temperaturze 
powietrza 6,5oC, najniższej średniej temperaturze stycznia (-5oC) i najdłużej trwających 
zimach (120 dni). Pokrywa śnieżna zalega przez ok.100 dni. Szata roślinna jest 
kształtowana przez surowe warunki klimatyczne i ubogie gleby. W drzewostanach 
puszczańskich dominuje sosna, która jest gatunkiem panującym na 78% powierzchni 
leśnej. Świerk pospolity porasta 8% powierzchni, ale na dużych połaciach współwystępuje 
z sosną, tworząc drugie piętro. Pozostałe gatunki zajmują odpowiednio: olsza czarna 9% 
powierzchni, brzoza brodawkowata 5% i dąb 1%. 
Większość powierzchni lasów Puszczy Augustowskiej jest użytkowana gospodarczo. 
Administracyjnie obszar puszczy podzielony jest pomiędzy 6 nadleśnictw, leżących na 
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku: Augustów, Głęboki 
Bród, Płaska, Pomorze, Szczebra i Suwałki, oraz Wigierski Park Narodowy. Na obszarze 
Lasów Państwowych średni wiek drzewostanów wynosi 65 lat, a ponad 100-letnie 
starodrzewy zajmują ok. 18% powierzchni. Drzewostany charakteryzują się dosyć 
wysokim stopniem naturalności. Wśród siedliskowych typów lasu na terenach 
zarządzanych przez Lasy Państwowe największe powierzchnie zajmuje bór świeży (38%) 
oraz bór mieszany świeży (27%). Siedliska wilgotne i bagienne zajmują ok. 30% 
powierzchni. W osadach na terenie OSO przeważa zabudowa rozproszona. Większe 
obszary bezleśne znajdują się w okolicy jezior Wigry, Serwy, Kolno, w południowej części 
obszaru - okolice miejscowości Hruskie oraz łąki nad rzeką Wołkuszanką. Na terenie 
OSO przeważa ekstensywny typ rolnictwa, przy dużym rozdrobnieniu gospodarstw 
rolnych. W krajobrazie rolniczym dominuje mozaika pól, łąk i pastwisk. W Puszczy 
Augustowskiej żyje ok. 50 gatunków ssaków. Liczne są populacje dużych zwierząt 
parzystokopytnych: jeleni, saren, dzików oraz łosi. Liczebność wilka szacowana jest na 
ok. 25 osobników, a rysia na 6-10. Do puszczańskich drapieżników należą także bardzo 
liczne lis i kuna leśna oraz nieco rzadsze borsuk, tchórz i wydra. Obce drapieżniki to 
norka amerykańska i jenot. Liczebność bobra szacowana jest na ponad 1000 osobników. 
W awifaunie Puszczy Augustowskiej wykazano obecność 215 gatunków ptaków, w tym 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I  GMINY LIPSK 

 

 

 

 

43

 ponad 170 lęgowych. Niemal we wszystkich środowiskach leśnych dominantem 
jest zięba, a do licznych i rozpowszechnionych ptaków należą: sosnówka, rudzik, 
śpiewak, kos, paszkot, świstunka, pierwiosnek, piecuszek, czubatka. Liczną grupę 
stanowią dzięcioły. Borealny charakter awifauny puszczy podkreśla lęgowość orzechówki, 
droździka, muchołówki małej, sóweczki i włochatki, krzyżodzioba świerkowego oraz 
głuszca i jarząbka. Na terenie obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska powołanych 
jest 14 rezerwatów przyrody. Wysokie wartości przyrodnicze Puszczy Augustowskiej 
spowodowały, iż poza uznaniem całego jej obszaru za ostoję ptasią Natura 2000 (PLB 
200002), wyznaczono także dwie ostoje siedliskowe: Ostoja Augustowska (PLH 200005) 
oraz Ostoja Wigierska (PLH 200004). Ponadto obszar graniczy na północy ze Specjalnym 
Obszarem Ochrony Siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007), natomiast od południa z 
Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Biebrzańska (PLB 200006).  
 
Do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Lipsk nad Biebrzą, Białystok 2001 
- Należy uaktualnić informację o położeniu gminy na obszarach Natura 2000 i 
uwzględniać to podczas planowania przestrzennego. Żadne przedsięwzięcia, inwestycje 
lub zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na stan gatunków i siedlisk 
gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska. 
 

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

Ryc.12   Obszary Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i Puszcza Augustowska na tle Gminy Lipsk  
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- OSO (obszar specjalnej ochrony ptaków) Natura 2000 „Ostoja Biebrza ńska” 
PLB200006  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 
roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm). 

Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrza ńska  Według regionalizacji fizycznogeograficznej 
Polski prof. Jerzego Kondrackiego Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrzańska położony jest 
w mezoregionie Kotlina Biebrzańska leżącym w pasie Nizin Środkowopolskich, w obrębie 
Wysoczyzny Podlasko – Białostockiej. Od zachodu Kotlinę Biebrzańską ogranicza 
Wysoczyzna Kolneńska, od południa Wysoczyzna Wysokomazowiecka, od wschodu 
Wysoczyzna Białostocka, od północy Pojezierze Ełckie i Równina Augustowska. Zgodnie 
z regionalizacją biogeograficzną prof. Jana Marka Matuszkiewicza Obszar Natura 2000 
Ostoja Biebrzańska położony jest głównie w Okręgu Bagien BiebrzańskoNarwiańskich, 
Podkrainy Biebrzańskiej, Krainy Północnopodlaskiej, Działu Północno Mazursko-
Białoruskiego, Podprowincji Środowoeuropejskiej Właściwej, Prowincji 
Środkowoeuropejskiej. W obrębie Okręgu Bagien Biebrzańsko-Narwiańskich wydzielone 
zostały następujące podokręgi: Podokręg Bagna Wizna, Podokręg Laskowiecki, Podokręg 
Bagien “Ławki”, “Podlaskiego” i “Biebrzańskiego”, Podokręg Gugneński, Podokręg 
Ciemnoszyjski, Podokręg Cerwonego Bagna, Podokręg Sztubiński, Podokręg Górnej 
Biebrzy. Według regionalizacji klimatycznej prof. Wincentego Okołowicza Obszar Natura 
2000 Ostoja Biebrzańska położony jest w strefie klimatu o przewadze wpływów 
kontynentalnych charakteryzujących się w odniesieniu do Polski centralnej większą 
roczną amplitudą temperatury powietrza, dość późną i krótką wiosną oraz długą i 
stosunkowo chłodną zimą Z geomorfologicznego punktu widzenia Obszar Natura 2000 
Ostoja Biebrzańska zajmuje dolinę Biebrzy będącej szerokim, płaskim obniżeniem terenu, 
położonym od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn. 
Dolinę otaczają wysoczyzny morenowe, z wyjątkiem północy i północnego wschodu, 
gdzie wchodzą do niej sandry: Augustowski, Rajgrodzki i Ełcki. Wyróżnia się w niej trzy 
niższe jednostki geomorfologiczne zwane basenami: północny - obejmujący dolinę na 
wschód od Sztabina, środkowy - od Sztabina do Osowca i trzeci, południowy - od Osowca 
do ujścia Biebrzy do Narwi. Baseny rozdzielone są przewężeniami doliny o szerokości ok. 
1 km. Obszar obejmuje także Basen Wizny. Basen Północny zwany też Basenem Górnym 
Biebrzy obejmuje 40 - kilometrowy odcinek doliny o szerokości 1-3 km. Złoża torfu 
osiągają tu miąższość 3-6 m i miejscami są podścielone gytią. Cechą charakterystyczną 
rzeźby terenu Basenu Górnego jest obecność ostańców morenowych. Basen Środkowy 
ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 20 x 40 km. Jest to kompleks torfowisk o 
powierzchni ok. 45000 ha. i miąższości torfu 1-3 m. W północnej jego części pod złożami 
torfu zalega piasek i żwir, a w południowej osady wodne i glina. Basen Środkowy 
wyróżniają otoczone torfowiskami rozległe piaszczyste wydmy, ukształtowane w wyniku 
procesów eolicznych. Basen Południowy, najbardziej naturalny w dolinie Biebrzy, zwany 
też Basenem Dolnym, ma kształt rynny o długości 30 km i szerokości 12-15 km. 
Torfowiska o miąższości torfu 1-2 m zajmują tu powierzchnię ok. 21000 ha. 
Charakteryzuje się obecnością pasa wydm w części północno-wschodniej oraz 
niewielkich wyniesień mineralnych (wydm, grądzików). Wzdłuż koryta rzeki rozciąga się 
strefa mułowa szerokości 1-2 km z licznymi starorzeczami i zakolami. Zgodnie z 
podziałem hydrograficznym Polski Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrzańska leży w 
dorzeczu Biebrzy wchodzącej w skład dorzecza Narwi, a następnie Wisły i zlewiska 
Morza Bałtyckiego. Długość rzeki wynosi ok. 165 km, a powierzchnia dorzecza 7051,2 
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 km2 . Przeciętny spadek Biebrzy wynosi 0,36‰, natomiast na obszarze 
Pradoliny jest o połowę mniejszy i wynosi 0,19‰. Średni przepływ roczny (na wysokości 
Burzyna) wynosi 27,5 m3 /s. Cechuje go duża nierównomierność. Charakterystyczne są 
wysokie wezbrania wiosenne pochodzenia roztopowego i głębokie niżówki letnio-jesienne. 
Pradolina Biebrzy cechuje się największą w Polsce pojemnością retencyjną - 
porównywalną do pojemności największych w kraju zbiorników wodnych. W XIX w 
przeprowadzono na obszarze Kotliny Biebrzy wielkie prace hydrotechniczne (zbudowano 
m.in. Kanał Augustowski łączący dorzecze Biebrzy z Niemnem). Spowodowały one 
zmiany zarówno w sieci wodnej jak i w układzie poziomu wód gruntowych. Torfowiska 
Doliny Biebrzy są zasilane ciekami, a także wodami podziemnymi i wysiękowymi. 
Występują one przede wszystkim wzdłuż krawędzi doliny, zwłaszcza w basenie 
północnym i południowym. Dominującymi siedliskami na Obszarze Natura 2000 Ostoja 
Biebrzańska są siedliska mokradłowe: zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane 
wodami podziemnymi torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-
mszystymi, corocznie zalewane wodami rzecznymi mułowiska i torfowiska porośnięte 
szuwarami właściwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe 
oraz odwodnione i zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi. Torfowiska 
doliny Biebrzy są największym, prawie nie zmienionym kompleksem torfowisk dolinowych 
w Europie Środkowej i Zachodniej. Koryto rzeki Biebrzy z licznymi meandrami i 
starorzeczami w różnym stadium zarastania ma naturalny charakter. Rezultatem 
naturalnego charakteru rzeki są rozległe, coroczne zalewy. Długo utrzymujące się zalewy, 
jak też zasilanie wodami podziemnymi sprawia, że duże obszary torfowisk objęte są 
czynnym procesem torfotwórczym, a zbiorowiska torfowiskowe zajmują wielkie 
przestrzenie. Z powodu silnego uwilgotnienia, a tym samym trudnego dostępu, były one 
przez stulecia użytkowane w sposób bardzo ekstensywny. Na Obszarze Natura 2000 
Ostoja Biebrzańska gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem 
bagiennym. Występują tu izolowane stanowiska lęgowe gatunków borealnych, a także 
gatunków, których centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie tajgi i tundry 
Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków 
żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków 
siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z 
najważniejszych ostoi w Europie Środkowej. W otoczeniu Obszaru Natura 2000 Ostoja 
Biebrzańska zostało ustanowionych szereg obszarów chronionych. Od strony północnej 
sąsiaduje on ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Puszcza Augustowska i obszarem 
specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska. W bliskim sąsiedztwie położone są 
również specjalne obszary ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska i Narwiańskie Bagna oraz 
obszary specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Narwi i Puszcza Knyszyńska, a na 
południu Bagno Wizna. Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrzańska pokrywa się w znaczącej 
części ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Dolina Biebrzy.  

  Wskazania do dokumentów planistycznych  

1.Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Dąbrowa, Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, 
Jedwabne, Lipsk , Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, 
Tykocin, Wizna, Zawady odnoszące się do obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy: 
uwzględnienie granic obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska oraz 
lokalizacji przedmiotów ochrony tego obszaru, 
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Wprowadzenie zapisów „Lokalizacja przedmiotów ochrony obszaru Natura 
2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska oraz zalecenia odnośnie działań ochronnych winny 
być brane pod uwagę przy realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji” oraz „Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany 
sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru Natura 2000 PLB200006 
Ostoja Biebrzańska lub w jego sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na stan 
gatunków będących przedmiotem ochrony tego obszaru.” 

2.Wyłączenie z zalesień obszarów występowania siedlisk gatunków wymagających 
terenów otwartych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja 
Biebrzańska. 

3.Wprowadzenie zakazu lokalizacji farm wiatrowych i wiatraków oraz linii 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz zalecenia prowadzenia jako podziemne 
nowych linii niskiego i średniego napięcia jako podziemne. 

4. Wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach zalewowych, wyznaczonych zgodnie z 
Mapą Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, opracowaną przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

Przyszłe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy:  

1. Wprowadzenie zapisów „Lokalizacja przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
PLB200006 Ostoja Biebrzańska oraz zalecenia odnośnie działań ochronnych winny 
być brane pod uwagę przy realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i 
lokalizacji przyszłych inwestycji” oraz „Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany 
sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru Natura 2000 
PLB200006 Ostoja Biebrzańska lub w jego sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie 
na stan gatunków będących przedmiotem ochrony tego obszaru.”  

2.  Wprowadzenie zakazu zalesień obszarów występowania siedlisk gatunków 
wymagających terenów otwartych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 
2000 Ostoja Biebrzańska. Wprowadzenie zakazu lokalizacji farm wiatrowych i 
wiatraków oraz linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz zalecenia 
prowadzenia jako podziemne nowych linii niskiego i średniego napięcia jako 
podziemne. 

 

- projektowany SOO  (specjalny obszar ochrony siedlisk)Natura 2000 „Dolina Biebrzy” 
PLH200008, zatwierdzony przez Komisję Europejską. 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1988) obszar Natura 
2000 Dolina Biebrzy położony jest w znaczącej większości w mezoregionie Kotlina 
Biebrzańska należącym do makroregionu Nizina Północnopodlaska w obrębie 
podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie i prowincji Niżu Wschodniobałtycko-
Białoruskiego. Jedynie niewielki fragment górnego odcinka doliny Biebrzy jest położony w 
północnej części mezoregionu Wzgórz Sokólskich. Od zachodu Kotlinę Biebrzańską 
ogranicza Wysoczyzna Kolneńska, od południa Wysoczyzna Wysokomazowiecka, od 
wschodu Wysoczyzna Białostocka i Wzgórza Sokólskie, od północy Pojezierze Ełckie i 
Równina Augustowska.  

Według regionalizacji klimatycznej Okołowicza (1978) obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy 
położony jest w strefie klimatu o przewadze wpływów kontynentalnych charakteryzujących 
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 się w odniesieniu do Polski centralnej większą roczną amplitudą 
temperatury powietrza, dość późną i krótką wiosną oraz długą i stosunkowo chłodną zimą.  

Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy leży w 
dorzeczu Biebrzy wchodzącej w skład dorzecza Narwi, a następnie Wisły i zlewiska 
Morza Bałtyckiego. Długość rzeki wynosi ok. 165 km, a powierzchnia dorzecza 7051,2 
km2. Przeciętny spadek Biebrzy wynosi 0,36‰, natomiast na obszarze Pradoliny jest o 
połowę mniejszy i wynosi 0,19‰. Średni przepływ roczny (na wysokości Burzyna) wynosi  

 

27,5 m3/s. Cechuje go duża nierównomierność. Charakterystyczne są wysokie wezbrania 
wiosenne pochodzenia roztopowego i głębokie niżówki letnio-jesienne. Pradolina Biebrzy 
cechuje się największą w Polsce pojemnością retencyjną -porównywalną do pojemności 
największych w kraju zbiorników wodnych. W XIX w. przeprowadzono na obszarze Kotliny 
Biebrzy wielkie prace hydrotechniczne (zbudowano m.in. Kanał Augustowski łączący 
dorzecze Biebrzy z Niemnem). Spowodowały one zmiany zarówno w sieci wodnej jak i w 
układzie poziomu wód gruntowych. Torfowiska Doliny Biebrzy są zasilane ciekami, a 
także wodami podziemnymi i wysiękowymi. Występują one przede wszystkim wzdłuż 
krawędzi doliny, zwłaszcza w basenie północnym i południowym.  

Z geomorfologicznego punktu widzenia obszar Natura 2000 zajmuje dolinę Biebrzy 
będącej szerokim, płaskim obniżeniem terenu, położonym od kilkunastu do kilkudziesięciu 
metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn. Dolinę otaczają wysoczyzny morenowe, z 
wyjątkiem północy i północnego wschodu, gdzie wchodzą do niej sandry: Augustowski, 
Rajgrodzki i Ełcki. Wyróżnia się w niej trzy niższe jednostki geomorfologiczne zwane 
basenami: północny -obejmujący dolinę na wschód od Sztabina, środkowy –od Sztabina 
do Osowca i trzeci, południowy -od Osowca do ujścia Biebrzy do Narwi. Baseny 
rozdzielone są przewężeniami doliny o szerokości ok. 1 km. Obszar obejmuje także 
Basen Wizny.  

Basen Północny  zwany też Basenem Górnym Biebrzy obejmuje 40 -kilometrowy odcinek 
doliny o szerokości 1-3 km. Złoża torfu osiągają tu miąższość 3-6 m i miejscami są 
podścielone gytią. Jest to tzw. odcinek torfowy pradoliny Biebrzy, gdyż koryto rzeki 
wycięte jest całkowicie w torfie, a cała powierzchnia  doliny jest stosunkowo równa, lekko 
opadająca od brzegów ku rzece, która płynie najczęściej środkiem doliny. Brzegi koryta są 
słabo wyodrębnione, a szuwary lub trzęsawiska turzycowe wchodzą bezpośrednio do 
wody. Cechą charakterystyczną rzeźby terenu Basenu Górnego jest obecność ostańców 
morenowych.  

Basen Środkowy ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach 20 x 40 km. Jest to 
kompleks torfowisk o powierzchni ok. 45000 ha i miąższości torfu 1-3 m. W północnej jego 
części pod złożami torfu zalega piasek i żwir, a w południowej osady wodne i glina. Basen 
Środkowy wyróżniają otoczone torfowiskami rozległe piaszczyste wydmy, ukształtowane 
w wyniku procesów eolicznych. Jednak ważniejszą rolę w krajobrazie Basenu 
Środkowego odgrywają liczne, aczkolwiek niewielkie wyniesienia (2-4 m nad poziomem 
torfowisk), będące widocznymi pozostałościami tarasu pradolinnego. Powierzchnie takich 
wysp są płaskie i bardzo łagodnie zapadają pod osady tarasu zalewowego. Kilka wysp 
tarasowych grupuje się we wschodniej części Basenu Środkowego. Mają one 
zróżnicowany charakter: Kopytkowo, Jasionowo i Dębowo zbudowane są z piaszczystej 
gliny morenowej, Jagłowo i Polkowo z piasków i żwirów.  
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Basen Południowy , najbardziej naturalny w dolinie Biebrzy, zwany też 
Basenem Dolnym, ma kształt rynny o długości 30 km i szerokości 12-15 km. Torfowiska o 
miąższości torfu 1-2 m zajmują tu powierzchnię ok. 21000 ha. Charakteryzuje się 
obecnością pasa wydm w części północno-wschodniej oraz niewielkich wyniesień 
mineralnych (wydm, grądzików). Wzdłuż koryta rzeki rozciąga się strefa mułowa 
szerokości 1-2 km z licznymi starorzeczami i zakolami.  

Należy podkreślić, że Pradolina Biebrzańska jest jedynym obszarem zwartego 
występowania wydm w Polsce północno-wschodniej. Wydmy występują w dnie pradoliny, 
na jej tarasach, jak i na przyległej wysoczyźnie. Obszary wydmowe nie tworzą ciągłego 
pasa, lecz grupują się w sześciu dużych kompleksach, z czego cztery znajdują się w 
obrębie Obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy:  

(a) obszar południowo-wschodniej części basenu Biebrzy Dolnej, gdzie wydmy tworzą 
potężne, zwarte pole o średnicy około 8 km. Liczne wydmy paraboliczne zrastają się 
tworząc wały długości kilku kilometrów. Najwyższe ich punkty są wyniesione do 
dwudziestu kilku metrów ponad poziom tarasu pradolinnego;  

(b) obszar między Osowcem i kolonią Nowa Wieś wyciągnięty południkowo we 
wschodniej części basenu Biebrzy Dolnej. Szczególnie interesujące jest zwarte pole 
wydmowe o pięknych formach parabolicznych i wałowych, występujące na tarasie 
pradolinnym między Osowcem i Dobarzem;  

(c) pola wydmowe basenu Biebrzy Środkowej, które koncentrują się prawie wyłącznie na 
południe od rzek Ełku i Jegrzni;  

(d) obszar tzw. Wyspy Sztabińskiej, który jest najsilniej zwydmiony w części północno-
zachodniej. W tym rejonie na długości 12 km i szerokości 1-2 km ciągnie się zwarte pole 
wydmowe obfitujące w parabole, wały jak i formy izolowane.  

Obecny stan zabagnienia pradoliny jest wynikiem oddziaływania czterech czynników, 
których rola zmieniała się w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Pierwszym z nich są procesy 
geomorfologiczne, najsilniej oddziaływujące w początkowych okresach formowania się 
doliny. Wpływ na zabagnienie mają szczególnie dwa przejawy procesów 
geomorfologicznych (a) wytworzenie zagłębień lub formy dolinnej, w której rozpoczyna się 
później proces zatorfienia, (b) przekształcanie wytworzonej formy przez różne procesy 
rzeźbotwórcze zmieniające przepływy i blokujące odpływy. Drugim czynnikiem jest 
oddziaływanie hydroklimatyczne, reprezentowane przez procesy rozwijające się pod 
wpływem zmian klimatu, a związane głównie z działalnością systemu wodnego 
(powierzchniowego i podziemnego). Tu szczególnie ważne jest przemienne 
występowanie przemiennych okresów o wyższych i niższych opadach i temperaturach, co 
wpływa na tempo procesu biomasy i odkładanie się pokładów torfów. Trzecim jest czynnik 
biologiczny, wiążący się bezpośrednio z procesami wzrostu torfowiska, bardzo ściśle 
sprzężony z czynnikiem hydro-klimatycznym i geomorfologicznym. Torfowiska szuwarowe 
powstają przy wybitnym nasileniu dopływu powierzchniowego, co zapewnia im wysoki 
trofizm i bujny rozwój masy roślinnej. Torfowiska mszysto-darniowe rozwijają się w 
zasadzie przy braku zalewów i wyraźnie wyodrębnionych koryt rzecznych. Zwarta darń 
torfowiska utrudnia przepływ wody, spiętrza ją, co z kolei po-woduje narastanie torfu. 
Trudności w przepływie wody wynikają również z charakteru rzeźby podłoża. Torfowiska 
tego typu zakładają się często w kotlinach o wyraźnie zarysowanych krawędziach, które 
utrudniają odpływ, zmuszając jednocześnie do rozprzestrzeniania się torfu w kierunku 
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 pionowym. Torfowiska olesowe występują w wyższych partiach terenu, często na 
łagodnie opadających stokach i cechują się wyraźnie mniejszym stopniem zabagnienia. 
Mówi o tym silny rozkład torfu spowodowany dużymi wahaniami poziomu wód, a wiązać 
to można z małą intensywnością zasilania i spiętrzania napływających wód.  

Czynnikiem którego rola rosła w ciągu ostatnich kilkuset lat jest oddziaływanie 
antropogeniczne, bezpośrednio na zbiorowiska dolinowe lub na ich otoczenie. Można 
wskazać trzy główne rodzaje aktywności ludzkiej, najsilniej wpływające na dzisiejszy 
stopień wykształcenia obszarów mokradłowych. Pierwsza dotyczy wycinania lasów na 
zboczach wysoczyzn, co spowodowało wzmożoną denudację i erozję denną koryt. Drugi 
rodzaj aktywności wiąże się z naruszaniem pokrywy glebowej na wydmach (w wyniku 
uprawy ziemi, wykopów i zabudowy) co powodowało uruchomienie silnych, wtórnych 
procesów eolicznych. Trzecia kategoria aktywności to koszenie i wypasanie torfowisk. 
Ciągłe koszenie stymuluje utrzymywanie się zbiorowisk otwartych, mszysto-darniowych i 
turzycowiskowych.  

Obecnie dominującymi siedliskami na Obszarze Natura 2000 Dolina Biebrzy są siedliska 
mokradłowe: zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi 
torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-mszystymi, corocznie 
zalewane wodami rzecznymi mułowiska i torfowiska porośnięte szuwarami właściwymi, 
bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione i 
zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi.  

Przestrzenne rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych i dominacji poszczególnych procesów 
torfotwórczych wielokrotnie ulegało zmianie. Na podstawie analizy torfów subfosylnych 
oraz zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w połowie lat sześćdziesiątych, a następnie w 
roku 2000 można wskazać na występowanie zarówno obszarów z bardzo stabilną 
roślinnością bagienną jak i obszarów o zmieniających się zbiorowiskach roślinnych.  

Mimo swojej dynamiki torfowiska doliny Biebrzy są największym, prawie nie zmienionym 
kompleksem torfowisk dolinowych w Europie Środkowej i Zachodniej. Koryto rzeki Biebrzy 
z licznymi meandrami i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma naturalny 
charakter. Rezultatem naturalnego charakteru rzeki są rozległe, coroczne zalewy. Długo 
utrzymujące się zalewy, jak też zasilanie wodami podziemnymi sprawia, że duże obszary 
torfowisk objęte są czynnym procesem torfotwórczym, a zbiorowiska torfowiskowe 
zajmują wielkie przestrzenie. Z powodu silnego uwilgotnienia, a tym samym trudnego 
dostępu, były one użytkowane w sposób bardzo ekstensywny, choć różny w różnych 
okresach czasu.  

Pomijając najstarszą eksploatację z epoki neolitu, o nieznanych dla nas konsekwencjach 
przyrodniczych ważnym okresem był czas osadnictwa Jadźwingów, którzy zasiedlali w 
małych osadach grądziki i stoki wysoczyzn aż do doliny Narwi. Lud ten przetrwał do około 
XII, XIII wieku i pozostawił po sobie liczne ślady wskazujące na punktowe przynajmniej 
uruchamianie procesów eolicznych. Ponowne, bardziej intensywne osadnictwo 
rozpoczęło się w XVI i XVII wieku. Wsie i pola uprawne (w większości istniejące do chwili 
obecnej) powstawały na zalesionych grądach. Obszary bagienne były eksploatowane z 
różną intensywnością, przy czym biorąc pod uwagę zmiany w liczbie ludności i postęp w 
narzędziach rolniczych można przyjąć, że największy areał koszonych łąk i torfowisk 
występował w okresie międzywojennym. Okres późniejszy to stopniowe zanikanie 
gospodarki łąkowej w dolinie Biebrzy.  
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Wskazania do dokumentów planistycznych  

1. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, 
Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, 
Wizna, Zawady, Rutki odnoszące się do obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy. 

Uwzględnienie granic obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 oraz lokalizacji 
przedmiotów ochrony tego obszaru. 

2. Wprowadzenie zapisów: „Lokalizacja przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Dolina Biebrzy PLH200008 oraz zalecenia odnośnie działań ochronnych winny być brane 
pod uwagę przy realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalizacji 
przyszłych inwestycji” oraz „Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 
użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru Natura 2000 PLH200006 Dolina 
Biebrzy lub w jego sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na stan siedlisk 
przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony tego obszaru.” 

3.Wyłączenie z zalesień obszarów występowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków wymagających terenów otwartych, będących przedmiotami ochrony 
obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy. 

4.Wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach zalewowych, wyznaczonych zgodnie z 
Mapą Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, opracowaną przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej. 

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

Ryc.13  Obszary Natura 2000 Ostoja Augustowska i Dolina Biebrzy na tle Gminy Lipsk 
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- projektowany SOO  (specjalny obszar ochrony siedlisk) Natura 2000 „Ostoja 
Augustowska” PLH200005 , zatwierdzony przez Komisję Europejską, Zarządzeniem nr 
27/2013, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 
grudnia  2013 r. w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Ostoja Augustowska PLH200005 (Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2014 
r., poz. 137).   

Obszar wyznaczony na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.L 020 z 26/01/2010, 0007-
0025). Zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. 

Dla obszaru   
Ostoja Augustowska PLH200005  o powierzchni 107068,7 ha obejmuje swym zasięgiem 
obszar prawie całej polskiej części Puszczy Augustowskiej, stanowiącej jeden z 
największych i najlepiej zachowanych kompleksów leśnych Europy środkowo-wschodniej. 
Puszcza Augustowska leży w większości na terenie Równiny Augustowskiej, która 
stanowi płaską przestrzeń sandrów, zbudowanych z piasków i żwirów osadzonych przez 
wody topniejącego lodowca. Równina ta leży na wysokości 100 – 140 m n.p.m., a jej 
powierzchnia lekko pochylona jest ku południowemu-wschodowi. Przez Puszczę 
przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Niemna. W dorzeczu Wisły znajduje 
się południowo-zachodnia część Równiny Augustowskiej, odwadniana przez rzekę Nettę 
– dopływ Biebrzy. Z większych dopływów Netty należy wymienić Rospudę, Bliznę i 
Szczeberkę. W dorzeczu Niemna główną rzeką jest Czarna Hańcza, która wraz z krótkimi 
dopływami odwadnia północno-wschodnią część Równiny. Urozmaiceniem terenu są 
polodowcowe jeziora rynnowe, o układzie równoleżnikowym, rzadziej południkowym. 
Na terenie Puszczy dominują bory sosnowe i sosnowo-świerkowe Peucedano-Pinetum, 
częściowo o charakterze naturalnym. Rozległe obszary w południowej części Puszczy 
zajmują olsy. Szczególnie dobrze zachowane i charakterystyczne dla ostoi są lasy na 
torfowiskach (świerczyny na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum, bagienne, 
subborealne lasy brzozowo-sosnowe Thelypteridi-Betuletum pubescentis, bory bagienne 
Vaccinio uliginosi-Pinetum) z drzewostanami o wieku przekraczającym niekiedy 180 lat i z 
licznymi gatunkami związanymi ze strefą borealna w runie. Na terenie ostoi znajduje się 
również wiele jezior dystroficznych z otaczającymi je torfowiskami przejściowymi. Niektóre 
tereny wododziałowe zajmują torfowiska wysokie, a w dolinach rzek i nad niektórymi 
jeziorami wykształciły się rozległe torfowiska niskie, w tym torfowiska nakredowe. 
Obszar Puszczy Augustowskiej wyróżnia duży udział we florze gatunków borealnych 
takich jak: turzyca kulista Carex globularis, turzyca delikatna Carex disperma, gwiazdnica 
grubolistna Stellaria crassifolia, wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum, wielosił 
błękitny Polemonium coeruleum, brzoza niska Betula humilis, skalnica torfowiskowa 
Saxifraga hirculus i inne. Osobliwością jest występowanie kłoci wiechowatej Cladium 
mariscus. 
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Polski Kondrackiego obszar Ostoi 
Augustowskiej leży w: Prowincji Niż Wschodniobałtycko-Białoruski, Podprowincjach - 
Pojezierza Wschodniobałtyckie, Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie, Makroregionach - 
Pojezierze Litewskie,  Nizina Północnopodlaska,  Mezoregionach - Pojezierze 
Wschodniosuwalskie, Równina Augustowska, Kotlina Biebrzańska. 
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 Regionalizacja geobotaniczna J. M. Matuszkiewicza umiejscawia obszar 
Ostoi w: 
 Dział Północny Mazursko-Białoruski, - Kraina Augustowsko-Suwalska, - Okręg Pojezierza 
Suwalskiego. Jeziora znajdujące się w ostoi wykazują znaczne zróżnicowanie względem 
trofii; występują tu jeziora eutroficzne, mezotroficzne, polihumotroficzne, a także różnego 
typu zbiorniki astatyczne. 
Szatę roślinną kształtują ubogie gleby oraz surowe warunki klimatyczne. Dominują bory 
sosnowe i sosnowo-świerkowe, częściowo o zachowanym charakterze naturalnym. 
Mniejszą powierzchnię zajmują bory mieszane i lasy mieszane. W południowej części 
puszczy rozległe obszary zajmują olsy. Lasy liściaste na glebach mineralnych (grądy) 
zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Szczególnie dobrze zachowane i 
charakterystyczne dla Puszczy są lasy i bory bagienne (świerczyny na torfie Sphagno 
girgrnsohnii-Piceetum, subborealne lasy sosnowo-brzozowe Thelypteridii-Betuletum 
pubescentis i bory bagienne Vaccinio ulginosi-Pinetum). 
Drzewostany lasów Puszczańskich budowane są głównie przez sosnę (78% powierzchni 
leśnej).Świerk pospolity zajmuje około 8% powierzchni i często występuje z sosną 
tworząc drugie piętro. Duży udział w powierzchni drzewostanów zajmują również olsza 
czarna (9% powierzchni) oraz brzoza brodawkowata – 5%. 
Tereny otwarte zajmują głównie torfowiska niskie. Licznie występują też jeziora 
dystroficzne z otaczającymi je torfowiskami przejściowymi. Na niektórych terenach 
wododziałowych występują torfowiska wysokie, w tym jedno z największych w Polsce – 
Kuriańskie Bagno. 
Obszar Puszczy Augustowskiej administrowany jest przez 6 nadleśnictw w zarządzie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Są to: Augustów, Głęboki Bród, 
Płaska, Pomorze, Szczebra i Suwałki. Średni wiek lasów gospodarczych wynosi 65 lat. 
Drzewostany ponad 100-letnie zajmują około 18% powierzchni. Spośród siedliskowych 
typów lasu największą powierzchnię zajmują: bór świeży 38% oraz bór mieszany świeży 
27%. Siedliska wilgotne i bagienne zajmują około 30 % powierzchni. 
Na terenie Ostoi Augustowskiej znajduje się trzynaście rezerwatów przyrody: Brzozowy 
Grąd (0,1 ha; 1963), Glinki (1,7 ha; 1971), Jezioro Kalejty (740,4 ha; 1980), Jezioro Kolno 
(269,3 ha; 1960), Kozi Rynek (146,6 ha; 1959), Kukle (343,24 ha; 1983), Kuriańskie 
Bagno (1713,6 ha; 1985), Łempis (132,34 ha; 1983), Mały Borek (90,5 ha; 1959), Perkuć 
(206,8ha; 1970), Stara Ruda (83,2 ha; 1980), Starożyn (298,4 ha; 1960), Tobolinka (4,62 
ha; 1959). Ponadto Ostoja Augustowska obejmuje swoim zasięgiem Obszar Chronionego 
Krajobrazu: 
Puszcza i Jezior Augustowskie (65475,0 ha) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 
Rozpudy (ok. 5192,0 ha). Inne obszary „naturowe” graniczące z Ostoją Augustowską to: 
OSO PLB 200002 Puszcza Augustowska, OSO PLB 200006 Ostoja Biebrzańska, SOO 
PLH 200004 Ostoja Wigierska, SOO PLH 200008 Dolina Biebrzy. 
Średnia roczna temperatura wynosi 6,1oC. Średnia roczna amplituda temperatur wynosi 
21,4oC. Na omawianym terenie występuje dość ciepłe lato o temperaturze lipca około 
16,7oC oraz ostra zima, o średniej temperaturze stycznia –5,5oC. Dobowa amplituda 
temperatury wewnątrz kompleksów leśnych jest mniejsza, co czyni klimat tych obszarów 
łagodniejszym w porównaniu z terenami otwartymi. Liczba dni mroźnych wynosi tutaj od 
55 do 57 w ciągu roku, a dni z przymrozkami 140. Okres wegetacyjny według kryterium 
termicznego (średnia dobowa temperatura powietrza wyższa od 5oC) jest dość krótki. 
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 Zaczyna się w połowie kwietnia i kończy się w połowie października. Trwa więc 
około 190-195 dni. 

  Wskazania do dokumentów planistycznych  
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Lipsk nad Biebrzą, Białystok 2001: należy uaktualnić informację o położeniu gminy na 
obszarach Natura 2000 i uwzględniać to podczas planowania przestrzennego. 
Wprowadzić zapis: Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania 
gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą 
wpływać negatywnie na stan gatunków i siedlisk gatunków będących przedmiotem 
ochrony obszaru PLH 200005 Ostoja Augustowska. 

Pomniki przyrody 

Pomnikami są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o 
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. 

Największą liczbę pomników przyrody w Gminie Lipsk stanowią pojedyncze drzewa, 
wiekowe, potężnych rozmiarów o pięknym pokroju. Liczba drzew objętych ochroną 
zmienia się każdego roku – część z nich ulega zniszczeniu przez wichury lub obumiera, 
ale również za pomniki uznawane są nowe obiekty. Poniżej zestawiono charakterystykę  
pomników przyrody występujących na obszarze Gminy Lipsk. 

 

Tabela 4 . Pomniki przyrody na obszarze Gminy Lipsk  

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla powiatu augustowskiego 

 

Projektowane Korytarze Ekologiczne 
Przez Puszczę Augustowską przebiega jeden z siedmiu głównych korytarzy 
ekologicznych Polski, które łączą cenne obszary siedliskowe w skali krajowej i 
międzynarodowej. Nosi on nazwę Korytarz Północny (KPn) i łączy Puszczę Augustowską, 
Knyszyńską i Białowieską z Doliną Biebrzy, Puszczą Piską, Lasami Napiwodzko-
Ramuckimi i Pojezierzem Iławskim. Następnie biegnie przez dolinę Wisły do Borów 
Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej i 
Wkrzańskiej. Przechodzi przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie oraz Drawskie, a następnie 
dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Przedmiot ochrony Data 
utworzenia  

Nr 
ewidencyjny  

Poło żenia Podstawa prawna 

Grupa drzew: 9 
modrzewi 
europejskich (Larix 
decidua Mill.) 

1980 246.5 Obręb leśny 
Balinka, 
Leśnictwo 
Jesionowo, 
od.334dx  

Zarządzenie Nr 12/80 
Wojewody Suwalskiego z 
12.03.1980r (Dz. Urz. WRN 
w Suwałkach Nr 2, poz. 10) 

Grupa drzew: 3 lipy 
drobnolistne (Tilia 
cordata Mill.) 

1996 4505. Wołkusz 5 Zarządzenie Nr 32/96 
Wojewody Suwalskiego z 
26.06.1996r (Dz. Urz. Nr, 
poz. 133 ze zm.)   
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Po terenie Gminy pokrywając się z pozostałymi obszarami chronionymi, 
przebiega projektowany Główny Korytarz Północny Puszcza Augustowska (GKPn-4 
Puszcza Augustowska) i Główny Korytarz Północny Doliny Biebrzy (GKPn-1 Dolina 
Biebrzy) (ryc.14 ).   

 

 
Ryc.14   Przebieg projektowanych korytarzy ekologicznych na terenie Gminy Lipsk GkPn-1 Dolina 
Biebrzy i GkPn-4 Puszcza Augustowska 

 

Na terenie Gminy, w jej części północnej wg Planu Województwa ma swój przebieg 
projektowany Transgraniczny Obszar Chroniony „Trzy Puszcze” (ryc.15). 
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Źródło: Plan Województwa Podlaskiego 

Ryc. 15  TOCH (Transgraniczny Obszar Chroniony) Trzy Puszcze projektowany przebiega w północnej części 
gminy 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015. Poz. 1651) na obszarze 
opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona gatunkowa ro ślin, zwierz ąt i 
grzybów . Chronione gatunki rozpoznane zostaną w trakcie monitoringu środowiska 
realizowanego od lata 2006 r. i zaplanowanego do wiosny 2007 r. włącznie. 

Uwarunkowania dotyczące wycinki drzew i krzewów określone zostały w art. 83, 
od 83a do 83f w/w ustawy.   

 
Otoczenie obszaru opracowania 

W otoczeniu obszaru opracowania znajdują się (ryc.16): 

- rezerwaty przyrody: 

Kuriańskie Bagno w odległości 1,43 km, 

Kozi Rynek 4,73 km, 

Starożyn 5,62 km, 
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- Wigierski Park Narodowy 22,5 km, 

-obszary Natura 2000 OSO: 

Źródliska Wzgórz Sokólskich 13,2 km, 

Ostoja Knyszyńska 11,3 km. 

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

Ryc.16  Obszary chronione na tle Gminy Lipsk w ujęciu regionalnym 

 

 
5.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

przedsi ęwzięcia 
Brak realizacji przedsięwzięć ustalonych w studium nie spowoduje zmian w 

środowisku, zachowa stagnację oraz tworzenie nieuporządkowanej sieci osadniczej oraz 
zachowa dotychczasowe użytkowanie rolnicze czy odłogowanie pól.  
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 6. Stan środowiska na obszarach obj ętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 
Na terenie gminy nie przewiduje się działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. 

 
7. Istniej ące problemy ochrony środowiska istotne z punkt widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu w szczególno ści dotycz ące obszarów podlegaj ących 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 200 4 r. o Ochronie Przyrody 

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

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Lipsk” polega na aktualizacji obszarów chronionych oraz 
zagospodarowanie w poszczególnych strefach polityki przestrzennej:  
A1 - Strefa  śródmiejska miasta Lipsk - obejmująca układ urbanistyczny miasta Lipsk 
wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Granice strefy wyznaczone 
zostały w osiach ulic: Batorego, Pustej, Zamiejskiej i Saperów. 
A2- Strefa osadnicza z preferencj ą zabudowy mieszkaniowej o niskiej 
intensywno ści i funkcji usługowo-produkcyjnych.  
Strefa obejmująca tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Strefa 
zlokalizowana na terenie otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarach 
chronionego krajobrazu: „Dolina Biebrzy" oraz „Puszcza i Jeziora Augustowskie".  
A3- Strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i p rodukcyjnej. 
Strefa zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Strefa predysponowana do kontynuacji intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju. 
A4- Strefa o najwy ższym re żimie ochronnym . Strefa obejmująca tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego w granicach administracyjnych miasta Lipska. 
STREFA B -  o wysokim re żimie ochronnym . Strefa zlokalizowana na terenach 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000: „Dolina Biebrzy" i „Ostoja 
Biebrzańska" oraz obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Biebrzy".  
STREFA  C -  o podwy ższonym re żimie ochronnym z mo żliwo ścią rozwoju 
osadnictwa i rolnictwa ekologicznego. 
Strefa obejmująca tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:  
1) otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego; 
2) obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Biebrzy" oraz „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie"; 
3) obszary Natura 2000: „ Dolina Biebrzy", „Ostoja Augustowska", „Ostoja Biebrzańska", 
„Puszcza Augustowska".  
Strefa  D – strefa rolniczo – osadnicza  z usługami zwi ązanymi z obsług ą rolnictwa i 
leśnictwa .  
Strefa zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. 

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

Teren gminy w znacznej części znajduje się na obszarach chronionych z czego 
wynikają pewne uwarunkowania zawarte w zakazach i nakazach obowiązujących na tych 
obszarach, które muszą być respektowane podczas realizacji przedsięwzięć 
lokalizowanych na obszarach chronionych. 
 
8. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzgl ędnione 
podczas opracowywania dokumentu   
Przy sporządzaniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Lipsk” miały zastosowanie cele ochrony środowiska 
określone w następujących aktach prawnych ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym:  

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

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

• Strategia Lizbońska – przyjęta na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000, 
uzupełniona na szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001r. Głównym celem 
„strategii” jest stworzenie na obszarze Unii najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej 
gospodarki na świecie, opartej na wiedzy zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz zapewniającą spójność społeczną. Osiągnięcie tego celu nie musi odbywać się 
kosztem degradacji środowiska naturalnego i musi być zgodne ze zrównoważonym 
rozwojem. 

• Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – 
dyrektywę niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych przedsięwzięć 
publicznych i prywatnych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/42/WE z dnia  27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, celem 
dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienia się 
do uwzględnienia aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i 
programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z 
niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i 
programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko. 
• Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 22 lipca 2002 

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

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

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

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

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

Dyrektywa OZE ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. W związku z tym państwa członkowskie powinny podejmować 
odpowiednie kroki, mając na celu stworzenie infrastruktury przemysłowej i 
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci, obiektów 
magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantować 
bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do 
dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w 
tym również połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz 
krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk przyrodniczych, 
szczątków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu i zadrzewień. 

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

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

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

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

nie stanu środowiska i emisji. 
• Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

przyjęta 22 maja 2009 r. 
Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego polityki 
ekologicznej w skali kraju, dokument zawiera: 
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 -   działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 
-   przystosowanie do zmian klimatu, 
-   ochronę różnorodności biologicznej. 
 Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne 
cele Polityki ekologicznej to: 
- zachowanie bogatej różnorodności polskiej przyrody na różnych poziomach 

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

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

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

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

powierzchni ziemi 
IV. Budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

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

określonych w przepisach szczególnych, 
-dotrzymanie standardów jakości środowiska w odniesieniu do pola 

elektromagnetycznego, 
- ochrona terenów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną, 
- ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej, 
- ochrona krajobrazu. 
 
Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowywaniu zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lipsk”, przede wszystkim przy 
wyznaczaniu poszczególnych stref polityki przestrzennej.  

 
8.1. Zagro żenia przyrodnicze 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 
przyrodniczych należą zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 
morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 
Na obszarze gminy Lipsk występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi z 
zasięgiem zalewu bezpośredniego wodą o prawdopodobieństwie 1%, które ciągną się 
szerokim korytarzem wzdłuż rzeki Biebrzy. 
Na terenie gminy nie występują aktywne osuwiska. 
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 Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski są 
ekstremalne stany pogodowe , jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady 
deszczu lub śniegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest niemożliwe a 
likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną. 
 
9. Przewidywane znacz ące oddziaływania, w tym oddziaływanie bezpo średnie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i n egatywne, na cele i przedmiot 
ochrony NATURA 2000 oraz integralno ść tego obszaru na środowisko 
 Na etapie opracowywania Studium … , nie określa się jeszcze wszystkich 
inwestycji, które będą realizowane na obszarze Gminy. Określa się jedynie tereny 
preferowane do zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne warunki, jakie będą 
musiały być spełnione i zawarte w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego jako ustalenia, które z kolei będą podstawą procesów inwestycyjnych 
podejmowanych w Gminie.   
 Funkcjonowanie ustaleń dla poszczególnych stref przewidzianych w projekcie 
studium może spowodować zmiany w środowisku przyrodniczym (rozumie się przez to 
oddziaływanie na zdrowie ludzi) w następujący sposób: 
♦ naruszenia obiegu materii w środowisku, 
♦ ubytku rolnej przestrzeni produkcyjnej, 
♦ degradacji środowiska przez: 

• pośrednie zanieczyszczenie gleb i wód , 
• zanieczyszczenie powietrza (w tym hałas), 
• zniekształcenia pierwotnego krajobrazu, 
• zwiększenie wpływu antropopresji. 
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 Prognozowanie (wst ępne) oddziaływania i nat ężenia zagro żeń środowiska w 
wyniku lokalizacji sieci osadniczej  
 
Tabela nr 4  - Matryca oddziaływań – osadnictwa 
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bezpośrednie - + - + + + + + + + + - - - 
pośrednie + - + + + + + - + - - + - - 
wtórne - + - + + - - - - - - - - - 
skumulowane - + - - - + + + + + + + - - 
krótkoterminowe - + + + + - + + + - + - - - 
średnioterminowe - - - + + - + - - + - - - - 
długoterminowe + + + - - + + + + + + + - - 
stałe + + - -   - + - + + + + + - - 
chwilowe - + + + + - - + + - + + - - 
pozytywne - + - - + - - - - - - - + - 
negatywne - - - - + + - - - - - - - - 

Objaśnienia: 
+ - oddziaływanie występuje; 
- - oddziaływanie nie występuje lub prawie nie występuje. 
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 Tabela nr 6  - Matryca oddziaływań – urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej  100 kW (ogniwa fotowoltaiczne) 
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bezpośrednie - + - + + - - - + + - + - + 
pośrednie - - - - - - - - - - - - - - 
wtórne - - - - - - - - - - - - - - 
skumulowane - - - - - - - - - - - - - - 
krótkoterminowe - - - + - - - - - - - - - - 
średnioterminowe - - - - - - - - - - - - - - 
długoterminowe - - - + + - - - - - - + - + 
stałe - - - + + - - - - -  - - + 
chwilowe - - - - - - - - - - - - - - 
pozytywne - - - - - - - - - - - - - - 
negatywne - - - - - - - - - - - - - - 

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

 9.1.Różnorodno ść biologiczna i ro ślinno ść 
Oddziaływanie realizacji nowej sieci osadniczej będzie zależała od intensywności 

jej lokalizacji i zapisów dla poszczególnych obszarów chronionych oraz stref 
intensywnego lub ekstensywnego zagospodarowania. Największe oddziaływania będą 
miały miejsce na etapie budowy związane one będą z naruszaniem i likwidacją 
różnorodności biologicznej i roślin w miejscach posadowienia nowej zabudowy jak i 
większego terenu placu budowy (praca maszyn budowlanych, pojazdy i in.) 
Faza budowy może wpłynąć na fragmentację lub całkowite zniszczenie siedlisk.  
Ważne jest, aby ewentualna inwestycja – budowa i funkcjonowanie– nie spowodowała 
zniszczenia, ani degradacji tych enklaw zbiorowisk roślinnych, co dla których sporządzone 
są plany zadań ochronnych Natura 2000 czy Plan zadań ochronnych Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 
Zawsze przewiduje się rekompensatę przyrodniczą na terenach osadniczych w postaci 
tworzenia terenów zielonych, które stworzą nowe warunki tworzenia się różnorodności 
biologicznej. 
Ogniwa fotowoltaiczne wpłyną bezpośrednio na różnorodność biologiczną bezpośrednio 
w miejscu ich lokalizacji. Zmniejszy się teren penetracji większych ssaków, ptaków oraz 
rozwój roślinności dostosowanej do zmienionych warunków. 
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9.2. Ludzie  

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

ziemi); 
• jakość wody pitnej i produktów spożywczych; 
• warunki bioklimatyczne; 
• przyrodnicze zjawiska katastroficzne; 
• powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych; 
• walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego. 
Analiza ustaleń projektu „Studium…” wykazała, że na terenie miasta i gminy Lipsk nie 
przewiduje się wystąpienia znaczącego, negatywnego oddziaływania na stan 
sozologiczny środowiska, w tym na warunki życia ludzi. Nastąpi poprawa warunków 
aerosanitarnych i akustycznych, nie pojawią się nowe zwiększone źródła pola 
 
 elektromagnetycznego (linie EE WN), tereny o ponadnormatywnym zasięgu będą 
wyłączone spod zabudowy. Nie przewiduje się pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez właściwe rozwiązania gospodarki wodno – 
ściekowej (p.9.6). 
Zmiany krajobrazowe będą związane głównie z ograniczeniem terenów wolnych od 
zabudowy. Przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i wprowadzeniu odpowiedniej 
architektury, zgodnie z zaleceniami projektu „Studium…”, możliwe jest ukształtowanie 
estetycznych terenów wiejskich, które mogą odznaczać się dużą atrakcyjnością 
krajobrazową. 
Osiągnięty będzie wzrost poziomu walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy, przede 
wszystkim poprzez rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej i rekreacyjnej oraz poprzez 
rozwój odpowiednie zorganizowanych ogólnodostępnych miejsc publicznych. Wystąpi 
trwała poprawa stanu dziedzictwa kulturowego gminy, stanowiącego podstawę 
tożsamości mieszkańców gminy oraz ważny czynnik jego atrakcyjności turystycznej. 
Na obszarze gminy nie występuje zagrożenie przyrodniczymi zjawiskami katastroficznymi, 
poza ekstremalnymi stanami pogodowymi, które mogą się nasilać w związku z 
prognozowanymi zmianami klimatu. Przy wdrożeniu zawartych w projekcie „Studium …” 
zapisów, nie przewiduje się pogorszenia ekologicznych warunków życia ludzi w mieście i  
gminie Lipsk. Może wystąpić poprawa ekologicznych warunków życia ludzi, pod 
warunkiem przestrzegania zapisów dotyczących poprawy stanu sozologicznego 
środowiska. 

Oddziaływanie przyszłych inwestycji przewidzianych w kierunkach będzie miało 
oddziaływanie zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. W trakcie realizacji inwestycji 
wpływ robót budowlanych będzie czasowy i zmienny o różnych wartościach i jakościach. 
Eksploatacja inwestycji nie powinna mieć wpływu na jakość życia ludzi.  
Analizowane przedsięwzięcia przebiegają przez tereny dla których winny być zachowane 
warunki normatywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 826). 
 
 
 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I  GMINY LIPSK 

 

 

 

 

65

 Tabela nr 5 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie 
elektroenergetyczne wyra żone wska źnikami L DWN i L N, które to wska źniki maj ą zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie o chrony przed hałasem - zał ącznik 
(tabela 1) do rozporz ądzenia Ministra Środowiska 

 
Lp. 

 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB 

  LDWN 
przedział czasu odniesienia 
równy wszystkim dobom w roku 

LN 
przedział czasu odniesienia 
równy wszystkim porom nocy  

 
1 

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b. Tereny szpitali, domów opieki społecznej 
c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

 
45 dB 

 

 
40 dB 

 
 
 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i 
zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
c. Tereny mieszkaniowo-usługowe 
d. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców1) 

 
50 dB 

 
45 dB 

Objaśnienia: 
1)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą 
zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 
 
Tabela nr 6 

 
 

Natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii w przypadku 
linii 400 kV w odległości ok. 35m uzyskuje się wartość dopuszczalną czyli 1kV/m. 
Natomiast pola magnetyczne w miejscach dostępnych dla ludzi praktycznie nie występują 
ze względu na wysokość zawieszonych przewodów. 
W studium pokazane są wyraźne tereny oddziaływania zarówno pól 
elektromagnetycznych i hałasu od turbin wiatrowych ,na których nie wyznacza się terenów 
osadniczych. 
W fazie realizacji inwestycji może dochodzić do jednostkowych przekroczeń emitowanego 
hałasu przewidzianego dopuszczalnymi normami przez poruszające się pojazdy czy 
pracę maszyn budowlanych. Mogą to być minimalne przekroczenia w bardzo krótkim 
czasie. W tym przypadku nie można mówić o pogorszeniu warunków akustycznych dla 
ludzi. 
Podsumowując, w wyniku realizacji ustaleń Studium … nie prognozuje się wystąpienia 
ponadnormatywnych często szkodliwych oddziaływań hałasu czy pól 
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi. Studium… wskazuje tereny wyłączone spod 
zabudowy, na których mogą wystąpić szkodliwe warunki dla życia i zdrowia ludzi oraz 
zabudowa może stanowić zagrożenia dla środowiska. 
Brak oddziaływań ogniw fotowoltaicznych na ludzi. 
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 9.3. Zwierz ęta  
Oddziaływanie inwestycji na zwierzęta, będzie miało oddziaływanie zarówno na etapie 
budowy jak i eksploatacji. W trakcie realizacji inwestycji wpływ robót budowlanych będzie 
czasowy i zmienny o różnych wartościach i jakościach. Eksploatacja inwestycji nie 
wpłynie negatywnie na zwierzęta. Wszelkie inwestycje należy dostosować do zastałych 
warunków oraz zastosować wszystkie przepisy zawarte w przepisach dla poszczególnych 
form ochrony przyrody. 
Ogniwa fotowoltaiczne zajmą tereny penetracji większych zwierząt w tym ptaków. 
 
 
 9.4. Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny 
Podstawowe zmiany klimatyczne na obszarze miasta i gminy Lipsk, podobnie jak w całej 
Polsce, związane będą z globalnymi zmianami klimatu, związanymi z efektem 
cieplarnianym, a nie ze zmianami w wyniku zagospodarowania przestrzennego. 
Modyfikacje lokalnych warunków klimatycznych na obszarze gminy, w wyniku wdrożenia 
zapisów projektu „Studium…” nie będą miały znaczącego wpływu na warunki życia ludzi i 
na funkcjonowanie przyrody. 
Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza wystąpi głównie na etapie 
inwestycyjnym i będzie wynikać z pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów 
budowlanych i gleby z urobku oraz elementów konstrukcyjnych. 
Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz składowanie gleby z urobku i ewentualnie 
sypkich materiałów budowlanych spowoduje okresową emisję pyłów do atmosfery.  
Będzie ona miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu 
budowy. Wobec dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego wpływu na 
warunki aerosanitarne w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 
Wpływ planowanych przedsięwzięć na klimat akustyczny został przedstawiony przy 
oddziaływaniu na ludzi (p. 9.2.), hałas jako główny element oddziaływujący na ludzi  dla 
którego ustalono normy prawne w odniesieniu do ludzi.  
W Kierunkach Studium … podano główne działania zmierzające do zmniejszenia emisji 
do atmosfery poprzez: 

• ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów przez istniejące zakłady usługowe i 
rzemieślnicze,  

• ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku nowych inwestycji,  

• eliminowanie węgla jako paliwa  używanego w paleniskach domowych, usługowych   i 
spółdzielniach mieszkaniowych na paliwa nie emitujące szkodliwych gazów i pyłów do 
atmosfery (gaz ziemny, oleje opałowe, instalacje geotermiczne, prąd elektryczny, 
drewno opałowe, słoma i inne).  

• lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w pewnej odległości od tras komunikacyjnych  o 
nasilonym ruchu pojazdów  (drogi wojewódzkie),  

• promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł 
odnawialnych. 

Nie obserwuje się oddziaływań ogniw fotowoltaicznych na powietrze atmosferyczne w tym 
na klimat akustyczny. 
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  9.5. Krajobraz i powierzchnia ziemi 
Krajobraz miasta i gminy w zależności od strefy proponowanej w Studium…, i 
proponowanej w niej intensywności zabudowy nie zmieni swojego charakteru. Nowa 
zabudowa będzie powstawała na zasadzie uzupełnienia, powiększenia istniejącej sieci 
osadniczej z poszanowaniem cennych terenów chronionych, gdzie planuje się zakaz 
zabudowy.  
Ocena estetyki krajobrazu jest rzeczą subiektywną. Widoczność proponowanych 
inwestycji będzie uzależniona od szczegółowej lokalizacji i punktu obserwacji, oraz od 
warunków pogodowych. Negatywne oddziaływanie na krajobraz może mieć zabudowa na 
nowych terenach inwestycyjnych, które będą pomniejszały tereny wolne od zabudowy.  
Oddziaływanie takiej zabudowy zależne będzie od rozwiązań architektonicznych i 
kształtowania terenów zielonych, które możliwe są do przyjęcia na etapie sporządzania 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz później na etapie projektu budowlanego.  
Oddziaływania na przypowierzchniową warstwę litosfery w mieście i gminie Lipsk, 
niewielkie oddziaływania związane będą z rozwojem osadnictwa, rozwojem infrastruktury 
drogowej i technicznej oraz znaczące z eksploatacją kruszywa (pisaki i żwiry) i 
rekultywacją terenów poeksploatacyjnych. 

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

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

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

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

• przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych i likwidacja 
pokrywy glebowej; 

• przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów planowanych 
inwestycji,  

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

• utwardzenie dużej części terenu (głównie przeznaczonej pod ciągi komunikacyjne). 
Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Studium …”, przekształcenia wierzchniej 
warstwy litosfery będą mniej znaczące w porównaniu z etapem inwestycyjnym. 
Wzmożone oddziaływanie na powierzchnię ziemi może potencjalnie wystąpić w 
przypadku nadmiernego użytkowania turystyczno-rekreacyjnego i sportowego terenów 
turystycznych prowadzącego do zniszczeń roślinności i powstania wydepczysk (klepisk).  

Na etapie eksploatacji dróg, w ich otoczeniu, możliwe jest pogorszenie jakości gleb 
wynikające z zanieczyszczeń komunikacyjnych (spływy zanieczyszczonych wód 
opadowych, osadzanie pyłów i zanieczyszczeń, stosowanie środków chemicznych do 
zimowego utrzymania dróg).  

Ogniwa fotowoltaiczne zajmą określoną powierzchnię terenu, w czasie realizacji nastąpią 
zaburzenia gruntu, przejazdy ciężkiego sprzętu budowlanego. Wszystkie spowodowane 
szkody będą naprawione po zrealizowaniu instalacji. W krajobrazie nastąpi zmiana 
poprzez wprowadzenie nowych obiektów technicznych na znacznej powierzchni. Ze 
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 względu na dosyć niskie (2-3 m) wysokości i lekkie konstrukcje nie będą rażąco 
wpisywać się w krajobraz, a widoczność ich jest uzależniona od punktu obserwacji  

 9.6. Wody powierzchniowe i wody podziemne 
Miasto i gmina Lipsk jest dobrze zwodociągowana, w 100% miasto i w 90% tereny 
wiejskie. Wydajność istniejących ujęć wody oraz ich planowana modernizacja, jest 
wystarczająca dla zaspokojenia ludności w wodę w 100%   i nie powinna stanowić bariery 
rozwojowej gminy. Dopuszczalne jest również zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć 
wody.  

Na terenie gminy działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w mieście 
Lipsk. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 10 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 
(stan na 2013 r.) 2200 mieszkańców. Ludność głownie korzysta z własnych 
bezodpływowych zbiorników ścieków w ilości w ilości ok.470 stan na 2014 r. oraz z 18 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy Lipsk po roku 2016r. planuje się   
- budowę 3 zbiorczych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 25m3/dobę we wsiach 
Skieblewo, Kurianka i Krasne wraz z systemem sieci kanalizacyjnej, 

- budowę przepompowni ścieków przy ul. Nowodworskiej, 

- przebudowę kanałów sanitarnych w Lipsku o długości około 200mb., 

-  rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Saperów w Lipsku, 

- budowę  przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości około 200 sztuk. 
Zapisy projektu „Studium...” dotyczące zaopatrzenia w wodę i gospodarki wodno-
ściekowej, w powiązaniu z przewidzianym w projekcie „Studium…” rozwojem terenów 
inwestycyjnych, nie spowodują znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko 
wodne. Kierunki rozwoju infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych 
wymagają uszczegółowienia na dalszych etapach planowania zagospodarowania 
przestrzennego. Przy założeniu właściwego funkcjonowania wszystkich elementów 
planowanego, docelowo systemu unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz wód 
opadowych, zminimalizowana zostanie możliwość powstania zagrożeń dla wód 
powierzchniowych, podziemnych i gruntu.  
W wyniku realizacji ustaleń projektu „Studium….” nastąpi przekształcenie stosunków 
wodnych poprzez modyfikację obiegu wody w związku z wprowadzeniem powierzchni 
nieprzepuszczalnych. Właściwym rozwiązaniem jest założone w projekcie „Studium…” 
odprowadzanie jak największej ilości wód deszczowych i roztopowych do gruntu, czyli 
powierzchniowo, w miejscu ich opadu, co jest zgodne z zasadą odprowadzania wód 
opadowych w miarę możliwości do gruntu na terenie ich powstawania. Przeciwdziała to m. 
in. obniżeniu zwierciadła wód podziemnych. Przytoczone rozwiązania gospodarki 
ściekowej i rygorystyczne przestrzeganie ustaleń projektu Studium, zakazujących 
odprowadzania ścieków do wód i gruntu, pozwalają przypuszczać, iż realizacja ustaleń 
projektu Studium… zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem. 
Zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu zabezpiecza jednocześnie wody 
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. 
Docelowo, realizacja ustaleń projektu „Studium …” w zakresie gospodarki ściekowej, w 
tym odnośnie wód opadowych, przyczyni się do poprawy czystości wód powierzchniowych 
i podziemnych w rejonie miast i gminy Lipsk.  
Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Środkowej Wisły” i „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna” 
(2011) oraz w Rozporządzeniu nr 5/2015 i Rozporządzeniu nr 8/2015 Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły i 
Niemna  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1249, 1251). 

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

• wyposażenie obszarów zwartej zabudowy w systemy wodno-kanalizacyjne z 
odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni,  

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

• wyposażenie zabudowy rozproszonej nie objętej siecią kanalizacyjną w szczelne 
zbiorniki osadowe, z dostarczaniem ścieków do oczyszczalni, 

• ewidencjonowanie i kontrola techniczna zbiorników bezodpływowych, 

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

• wyznaczenie granic głównych zbiorników wód podziemnych, stref ochronnych i zasad 
gospodarowania w tych strefach oraz ścisłe przestrzeganie zasad ochrony ujęć wód 
głębinowych, 

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

• modernizację  istniejących stacji uzdatniania wody, 

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

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

W celu zwiększenia zasobów wód powierzchniowych, należy:  

• zachowanie istniejących cieków powierzchniowych zarówno naturalnych jak i 
sztucznych, 

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

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

• opracować i wdrożyć program małej retencji.    
Ogniwa fotowoltaiczne nie mają wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. 
 
 9.7. Zasoby naturalne 
W związku z eksploatacją kruszywa naturalnego w granicach obszarów objętych 
wydobyciem nastąpi uszczuplenie udokumentowanych zasobów surowcowych.  
  
 9.8. Zabytki i dobra materialne 
Teren przyszłych lokalizacji inwestycji nie wpłynie negatywnie  na zabytki czy dobra 
materialne. Sieć dróg wykorzystywana w czasie budowy czy późniejszej eksploatacji 
zostanie zmodernizowana czy wyremontowana zgodnie z potrzebami. Tereny 
zdegradowane podczas budowy zostaną zrekultywowane, rekultywacji podlegać będą 
tereny pogórnicze we wcześniej wskazanym kierunku w planie ruchu.  
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 Wszelkie prace ziemne i inwestycje na stanowisku archeologicznym mogą 
być wykonywane jedynie po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
oraz po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych lub pod nadzorem 
archeologicznym. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych  na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
należy:  wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

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

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

Zapisy Studium ustalają w związku z ustanowioną ochroną konserwatorską strefy A1 
każde działanie inwestycyjne musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Ustalenia obowiązujące w strefie to: 

- nakaz trwałego zachowania elementów historycznego układu przestrzennego miasta 
- zachowanie istniejącej zwartej struktury osadniczej, z możliwością jej uzupełniania i 

wskazaniem terenów rozwoju; 
- restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z 

dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów; 
- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

sytuacji, skali i bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej i współczesnej; 

- prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem istniejących już związków 
przestrzennych, 

- każde działanie inwestycyjne  winno być poprzedzone  opinią wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

Ogniwa fotowoltaiczne staną się same dobrem materialnym, sposobem wykorzystania 
gruntów poprzez  posadowienie poszczególnych paneli. Tereny rolne znajdujące się pod 
panelami jak i między nimi mogą być wykorzystywane w dalszym ciągu rolniczo w sposób 
ekstensywny. 
 
 9.9. Obszary NATURA 2000 
W projekcie „Studium…” na terenach objętych granicami form ochrony przyrody, w tym 
obszarów Natura 2000 (…) obowiązuje priorytet ochrony przyrody. Priorytety ochrony 
przyrody w zasięgu obszarów Natura 2000 określają omówione poniżej akty prawa 
powszechnego i miejscowego. 
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 
r., poz. 627 z późn. zm.) w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zapisano m. in., że: (...)  
Art. 33. 1. Zabrania si ę, z zastrze żeniem art. 34, podejmowania działa ń mogących, 
osobno lub w poł ączeniu z innymi działaniami, znacz ąco negatywnie oddziaływa ć 
na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczeg ólno ści:  
1) pogorszy ć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków  roślin i zwierz ąt, 
dla których ochrony został wyznaczono obszar Natura  2000 lub  
2) wpłyn ąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznacz ono obszar Natura 
2000 lub  
3) pogorszy ć integralno ść obszaru Natura 200 lub jego powi ązania z innymi 
obszarami.  
(...)  
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 Art.34.1.Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego 
interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i 
wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony 
środowiska, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może 
zezwolić na realizację planu lub działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać 
cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w 
art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 
zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.  
2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w 
celu:  
1) ochrony zdrowia i życia ludzi;  
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;  
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 
przyrodniczego;  
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po 
uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.  
(…)  
Art. 36. 1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu 
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 
także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000. (...)  
 
 Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) zawiera 
zapisy, że: (...)  
§ 4 Celami wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, są: ochrona populacji dziko 
występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z 
wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. 
§ 5 Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, 
poz. 510), oraz ich naturalne siedliska. (…)  
 Uzupełniające przepisy prawa powszechnego w odniesieniu do obszarów Natura 
2000 wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w 
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 4.12.2014 r., poz. 
1713).  
Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 może wystąpić, gdy:  
• nastąpi pogorszenie korzystnego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt stanowiących cel ochrony,  
• inwestycja wpłynie negatywnie na korzystny stan gatunków , dla których obszar 

został wyznaczony jako obszar Natura 2000,  
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 • inwestycja pogorszy integralno ść obszaru Natura 2000 lub jego 
powiązania z innymi obszarami (spójno ść sieci Natura 2000 ).  

 
Korzystny stan siedliska ma miejsce, gdy:  
• jego naturalny zasięg i powierzchnia w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają 

się, 
• specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i 

prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, 
• stan ochrony gatunków typowych dla tego siedliska jest korzystny.  
 
Korzystny stan gatunku wynika z sumy oddziaływań na jego liczebność i 
rozmieszczenie w obrębie naturalnego zasięgu i ma miejsce w sytuacji gdy:  
• nie zmienia się ich liczebność - dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych 

gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako zdolny do 
samodzielnego przetrwania składnik swoich siedlisk,  

• nie zmniejsza się zasięg ich naturalnego występowania ani nie ulegnie zmniejszeniu w 
dającej się przewidzieć przyszłości,  

• istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać 
swoje populacje przez dłuższy czas.  

 
Integralno ść obszaru Natura 2000 to (http://www.ekointerwencje.org.pl/) stan 
gwarantujący zrównoważone trwanie populacji tych gatunków i siedlisk przyrodniczych, 
dla których ochrony zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Cechę tę 
należy rozpatrywać jako właściwość bycia całym (nietkniętym, pełnowartościowym, 
kompletnym). Obszar Natura pozostanie integralny, kiedy będzie realizował właściwy 
sobie potencjał, zgodny z celami ochrony obszaru, zachowa zdolności regeneracji i 
odnawiania w dynamicznych warunkach, a także będzie wymagał jedynie minimalnego 
wsparcia z zewnątrz. 
Spójno ść sieci Natura 2000 oceniana jest poprzez analizę znaczenia, jakie ma dany 
obszar dla zachowania spójności sieci w stosunku do gatunków i siedlisk, które są na nim 
chronione. 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad 
obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat (projekt podlega 
ustanowieniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w drodze zarządzenia) i 
projekt planu ochrony (projekt podlega ustanowieniu przez ministra właściwego do spraw 
środowiska w drodze rozporządzenia).  
Dla obszaru Natura 2000 na terenie gminy Lipsk obowiązuje zarządzenia w sprawie 
zadań ochronnych:  
• Zarządzenie nr 27/2013, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, (Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 10 
stycznia 2014 r., poz. 137).   

W wyżej wymienionym zarządzeniu podane są zagrożenia istniejące i potencjalne oraz 
opis tych zagrożeń, podane są cele działań ochronnych oraz działania ochronne ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania a 
także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 
realizacji celów działań ochronnych. 
Wszystkie te zapisy są respektowane przy wyznaczeniu stref polityki przestrzennej na 
terenie miasta i gminy. W granicach stref obowiązują przepisy prawa dotyczące ochrony 
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 przyrody,  regulujące zasady wykonywania ochrony przyrody  w obszarach 
Natura 2000 i w innych obszarach chronionych. 
Brak oddziaływań fotowoltaiki na obszar Natura 2000. 
 
10. Rozwiązania maj ące na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensac ję 
przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko, mog ących by ć rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególno ści na cele i przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno ść tego obszaru . 
W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi w niniejszej 
„Prognozie oddziaływania na środowisko” zaleca się następujące działania: 

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

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

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

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

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

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

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

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

• w miejscach, gdzie szczególnie intensywnie poruszał się ciężki sprzęt kołowy należy 
dokonać spulchnienia gruntu, 

• należy chronić warstwę próchniczą gleby, w celu późniejszego jej użycia do rekultywacji 
gruntów w kierunku przywrócenia do użytkowania rolniczego, 

• masy ziemne powstające w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu budowy, zaleca 
się wykorzystać do przywrócenia naturalnej rzeźby terenu,  

• należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie budowy i 
eksploatacji inwestycji, magazynować je w wydzielonych i przystosowanych do tego celu 
miejscach oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich 
odzysk i unieszkodliwianie. 

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

 
11. Rozwiązania alternatywne do rozwi ązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opi s metod dokonywania oceny 
prowadz ącej do tego wyboru albo wyja śnienie braku rozwi ązań alternatywnych, w 
tym wskazania napotkanych trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy 

Rozwiązaniem alternatywnym do przedstawionych w projekcie rozwiązań byłoby 
zaniechanie realizacji przedstawionych zagadnień, co doprowadziłoby do stagnacji 
rozwoju gospodarczego w gminie. 
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 Nie ma rozwiązań alternatywnych do proponowanych w studium inwestycji. 
Na etapie projektowania rozwoju miasta i gminy Lipsk wybrano najlepsze warianty 
podziału obszaru gminy na strefy polityki przestrzennej z uwzględnieniem priorytetu 
ochrony przyrody zgodnie z zapisami zawartymi dla poszczególnych form ochrony 
przyrody.  
 
12. Opis przewidywanych metod i cz ęstotliwo ść monitoringu w przypadku 
znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze , spowodowanego realizacj ą 
inwestycji 
W wyniku przeprowadzanych analiz stwierdzono, iż realizacja sieci osadniczej nie 
spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym obszary 
Natura 2000. Tym samym nie zaleca się działań kompensujących, a jedynie działania 
łagodzące i urządzenia zabezpieczające. 

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

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

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

 
13. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Lipsk. 
Prognoza zawiera podstawę prawną jej wykonania oraz cel wykonania. Mówi o zawartości 
projektu Studium, który składa się z dwóch tomów. Tom I Uwarunkowania  oraz tom II 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym elementem Kierunków jest  
wyznaczenie czterech stref polityki przestrzennej A1, A2, A3, A4, B, C i D. Strefy te są 
scharakteryzowane obszarowo i podane są możliwe kierunki zagospodarowania, w 
których priorytetem jest zagospodarowanie zgodne z ochroną środowiska. Podejmowane 
kierunki działań respektują zapisy zawarte w aktach prawa dotyczące poszczególnych 
form ochrony przyrody położonych w danej strefie. 
Podane są informacje o metodach zastosowanych przy dwuetapowym sporządzaniu 
prognozy.  
Wprowadzona aktualizacja jest zgodna z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i 
gminnymi dokumentami planistycznymi oraz programami ochrony środowiska. 
Dokument zawiera propozycje  dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowień planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 
Prognoza wykazała brak transgranicznych oddziaływań na środowisko. 
Scharakteryzowano stan środowiska przyrodniczego. Od zróżnicowanej rzeźby terenu, 
dolin rzecznych poprzez faliste i pagórkowate do równin sandrowych. 
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 Pod względem geologicznym obszar gminy Lipsk leży w obrębie dużej jednostki 
tektonicznej – wyniesienia mazursko – suwalskiego.   Utwory powierzchniowe związane 
są ze zlodowaceniem środkowopolskim a w niewielkim stopniu na północ ze 
zlodowaceniem bałtyckim. Wraz ze zróżnicowaniem geologicznym na terenie miasta i 
gminy występuje mozaika klas i typów od gleb brunatnych, czarnych ziem, madów do 
murszów i torfów. Gleby te zliczane sa głównie do V i VI klasy oraz mniej klasa IVa i IVb i 
nie wiele, bo ponad 2,5% klasy IIIa i IIIb. 
Wody powierzchniowe należą do dorzecza Wisły część południowa i północna do 
dorzecza Niemna. Na terenie gminy wyróżnia się cztery Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych Regionu Środkowej Wisły (dopływy Biebrzy) oraz jedną Niemna 
Wołkuszanka. Stan wód jest wartością zmienną, na podstawie badań w 2015 r., ogólny 
stan wód jest zły.  
Klimat gminy jest łagodniejszy od terenów sąsiadujących z nieco wyższymi 
temperaturami. Klimat łagodzony jest ukształtowaniem terenu. 
Lasy terenu zajmują ponad 22,7%. Porastają głównie najsłabsze gleby (piaski i żwiry) 
oraz torfy. Przeważa bór świeży z sosna z liczną brzoza. W podmokłych obniżeniach 
występuje ols. Rozległa Dolina Biebrzy stworzyła warunki dla turzycowisk, zbiorowisk 
ziołorośli, lasu bagiennego, które sprzyjają bytowaniu tu dla dziesiątek tysięcy ptaków, 
głównie ptaków wodnych oraz stanowi ostoję wielu gatunków innych zwierząt zarówno 
ssaków, owadów i ryb w wodach rzeki. 
Głównym zagrożeniem przyrodniczym są powodzie w dolinie rzeki Biebrzy z zasięgiem 
wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%, zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
5% oraz strefa płytkiego zalewu (0,5 m) od wody 1%.  

Głównym przejawem antropizacji terenu miasta i gminy jest rolnicze użytkowanie 
ziemi oraz drobne zakłady na terenie miasta Lipsk. Na obszarze opracowania nie ma 
podmiotów gospodarczych szczególnie uciążliwych dla środowiska, zakładów 
posiadających instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, oraz zaliczonych do zakładów o 
dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 
Większym przedsięwzięciem jest farma fotowoltaiczna o mocy 0,3 MW, która na stan 
dzisiejszej wiedzy nie stanowi uciążliwości dla środowiska, jedynie zajmuje trwale teren. 
Pod względem gospodarki wodno – ściekowej miasto i gmina jest prawie w całości pokryć 
zapotrzebowanie na wodę, kanalizacja jest słabiej rozwinięta. Ludność korzysta z 
własnych bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz niewielu przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Stan środowiska jest na tyle dobrze zachowany i zróżnicowany, że w 64% powierzchni 
miasta i gminy Lipsk objętych jest ochrona prawną. Są to Biebrzański Park Narodowy, 
Obszary Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” i „Dolina Biebrzy”, 
oraz obszary Natura 2 000 (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk) Dolina Biebrzy i Ostoja 
Augustowska i (Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków) Puszcza Augustowska i Ostoja 
Biebrzańska. Na bazie obszarów chronionych Korytarz Ekologiczny Dolina Biebrzy i 
Puszcza Augustowska oraz we współpracy z Białorusią Transgraniczny Obszar 
Chroniony (TOCH) Trzy Puszcze. 
Brak realizacji zamierzeń Studium nie spowoduje zmian w środowisku. Nie stwierdza się 
również problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu a w szczególności dotyczących obszarów podlegających 
ochronie. Przy sporządzaniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
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 zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk” miały zastosowanie cele 
ochrony środowiska określone w następujących aktach prawnych ustanowionych na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym. 
Przeanalizowano oddziaływania ustaleń zmiany Studium…, głównie działania dla 
poszczególnych stref polityki na elementy środowiska.  Stwierdzono, że największe 
oddziaływania będą miały miejsce w fazie inwestowania, mniejsze oddziaływania na 
poziomie neutralnym stwierdza się w fazie funkcjonowania. Ustalenia zmian studium nie 
wpłyną na obszary Natura 2000 oraz na ich integralność. Dokładniej działania zostaną 
ustalone w planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne z 
ustaleniami zawartymi w Studium… . 
Ustalenia zmiany Studium stanowią kierunki podejmowanych działań w dłuższej 
perspektywie czasu, są wytycznymi dla przyszłych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Działania podejmowane według ustaleń zmiany Studium… można uznać 
za neutralne.  Realizacja ustaleń zmian studium nie spowoduje negatywnego wpływu na 
środowisko co nie przewiduje specjalnego monitoringu. W każdej wyznaczonej strefie 
zagospodarowania przestrzennego priorytetem jest ochrona środowiska. Wyróżniono 
szczególnie strefy o reżimach ochronnych, gdzie priorytetem jest ochrona środowiska ze 
względu na położone w nich poszczególnych formy ochrony przyrody i są to strefy: 
- A4- Strefa o najwy ższym re żimie ochronnym . Strefa obejmująca tereny 
Biebrzańskiego Parku Narodowego w granicach administracyjnych miasta Lipska. 
- STREFA B -  o wysokim re żimie ochronnym . Strefa zlokalizowana na terenach 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000: „Dolina Biebrzy" i „Ostoja 
Biebrzańska" oraz obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Biebrzy".  
- STREFA  C -  o podwy ższonym re żimie ochronnym z mo żliwo ścią rozwoju 
osadnictwa i rolnictwa ekologicznego. 
Strefa obejmująca tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:  
1) otulinę Biebrzańskiego Parku Narodowego; 
2) obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Biebrzy" oraz „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie"; 
3) obszary Natura 2000: „ Dolina Biebrzy", „Ostoja Augustowska", „Ostoja Biebrzańska", 
„Puszcza Augustowska".  
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