PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ
DO ROKU 2024

Źródło: http://www.Goniądz.pl/

Źródło: http://turystyka.goniadz.pl

GMINA GONIĄDZ
POWIAT MONIECKI
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
0

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ................................................................................................................................... 3
1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA DOKUMENTU ............................................... 3
1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY ........................................................................................................... 4
1.3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY .................. 6
2. ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ....................................... 6
2.1. PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ NA LATA 2019-2020 Z
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 – ANALIZA ZAWARTOŚCI .................................................................. 6

2.2. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................................................... 7
2.3. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI ........................................................................................ 7
3. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA .................................................................................... 33
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ..................................................................................................... 33
3.2. KLIMAT ....................................................................................................................................... 37
3.3. POWIERZCHNIA ZIEMI, KRAJOBRAZ, ZŁOŻA NATURALNE, GLEBY ............................................ 40
3.4. W ODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE .................................................................................. 47
3.5. POWIETRZE ............................................................................................................................... 56
3.6. KLIMAT AKUSTYCZNY ................................................................................................................ 60
3.7. DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE ................................................... 64
3.8. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, OBSZARY NATURA 2000 ..................................................... 72
3.9. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

PRZYPADKU

BRAKU

REALIZACJI

.................................................................................................... 82

4. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI
ZAPISÓW PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ NA LATA
2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 .................................................................... 83
4.1.

STAN

ŚRODOWISKA

NA

OBSZARACH

OBJĘTYCH

PRZEWIDYWANYM

ZNACZĄCYM

ODDZIAŁYWANIEM ............................................................................................................................. 83

4.2. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

.................................................................................................... 84

4.3. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU85

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
1

5.

ANALIZA

I

POSZCZEGÓLNE

OCENA

WPŁYWU

KOMPONENTY

USTALEŃ

ŚRODOWISKA

PROJEKTU
WRAZ

Z

DOKUMENTU
PROGNOZĄ

NA

ZMIAN

ŚRODOWISKA ........................................................................................................................ 85
5.1. W PŁYW POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW NA OBSZARY CHRONIONE ORAZ NA KLIMAT ......... 89
6.

ROZWIĄZANIA

MAJĄCE

NA

CELU

ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE

LUB

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU .... 96
7.

ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIĄZAŃ

ZAWARTYCH

W

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE ..................................................................................... 97
8. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU .................................................................................... 98
9. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO .......... 99
10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ..............................................100
11. SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ....................................................................102

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
2

1. WSTĘP
1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA DOKUMENTU
Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2024 (zwanej też
dalej Prognozą) jest 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), zwana dalej Ustawą. W świetle
zapisów artykułu 46 i 47 Ustawy, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wymagają projekty dokumentów strategicznych (m. in. polityk, strategii, planów,
programów) mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja postanowień
tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. przenoszą do prawodawstwa polskiego
postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:


Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne;



Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej
dyrektywę Rady 90/313/EWG;



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE;



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r.
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).
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Konieczność opracowania prognozy została także potwierdzona przez:


Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku;



Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

W ramach pism zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jak i Podlaski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazali na obowiązek opracowania Prognozy
dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020
z perspektywą do roku 2024, a także wskazali na zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w przedmiotowym dokumencie.

1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY
Celem Prognozy jest wskazanie możliwych negatywnych skutków realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2024,
jak również przedstawienie zaleceń dotyczących przeciwdziałania jego ewentualnym
negatywnym skutkom.
Zakres Prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Ustawie 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 (t.j. Dz.U. 2018
poz. 2081). Zgodnie z zapisami art. 51 Ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko
powinna:
1. zawierać:
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 sporządzone w języku niespecjalistycznym,
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów
– kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy;
2. określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
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b)

stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
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

i długoterminowe, 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,



zwierzęta,



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. przedstawiać:
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
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z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Ponadto uwzględniono uzgodniony zakres i stopień szczegółowości opracowania wynikający
z pisma:


Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku;



Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

1.3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
W ramach opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2024 przystąpiono
do następujących czynności:


oceniono komplementarność Programu w stosunku do dokumentów strategicznych
wyższego szczebla (wspólnotowych, krajowych, wojewódzkich), aby stwierdzić czy
poddawany prognozie dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,



w bezpośrednim badaniu prognozy Programu oceniono wpływ proponowanych
w opracowaniu działań na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane
literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawione zostały z lokalnymi uwarunkowaniami
środowiskowymi.

2. ANALIZA ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
2.1. PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ NA LATA
2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 – ANALIZA ZAWARTOŚCI
Projektowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz ma służyć realizacji
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), a także
Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 roku. Priorytety oraz zadania przyjęte w Programie Ochrony Środowiska będą
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służyły spełnieniu wymogów związanych z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie
ochrony środowiska, jak również realizacji zasad, które zawarte są w dokumentach
strategicznych, zarówno krajowych, jak i na szczeblu województwa czy powiatu w oparciu
zasady zrównoważonego rozwoju.

2.2. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z zapisami POŚ celem nadrzędnym programu jest: „Ochrona środowiska
naturalnego dla dobra mieszkańców umożliwiająca zrównoważony rozwój gminy”.
Oprócz celu nadrzędnego sformułowano priorytety ekologiczne dla Gminy Goniądz:


Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej;



Ochrona powietrza atmosferycznego;



Ochrona powierzchni ziemi;



Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;



Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu;



Przeciwdziałanie awariom;



Edukacja ekologiczna.

2.3. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI
Projekt

Programu

Ochrony

Środowiska

dla

Gminy

Goniądz

na

lata

2019-2020

z perspektywą do roku 2024 jest ściśle powiązany z innymi dokumentami strategicznymi,
jednakże nie stanowi on jedynie powielenia zamieszczonych tam celów oraz zadań. W toku
opracowywania ocenianego dokumentu szczegółowo analizowano poszczególne dokumenty,
jak również uwzględniano uwarunkowania lokalne tak, aby wyspecyfikować i wybrać do
realizacji odpowiednie zadania. Takie, które powinny umożliwić osiągnięcie zakładanego
celu w zadanym horyzoncie czasowym, jak również takie, na których realizację mają wpływ
władze samej gminy. Poniżej charakteryzowano dokumenty strategiczne, z którymi
powiązany jest oceniany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 20192020 z perspektywą do roku 2024.
Wśród nich kluczową rolę odgrywa Protokół z Kioto, Europejski Program Zapobiegania
Zmianom Klimatu, Strategia „Europa 2020”, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej.
Kolejnymi dokumentami są:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Celem głównym dokumentu: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia
Fala Nowoczesności (Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie
przyjęcia

Długookresowej

Strategii

Rozwoju

Kraju.

Polska

2030.

Trzecia

Fala

Nowoczesności, M.P. 2013 poz. 121) jest poprawa jakości życia Polaków. Przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Gminy Goniądz wpisują się
w następujące zapisy Strategii:


Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska;
o

Kierunek

interwencji

–

Modernizacja

infrastruktury

i

bezpieczeństwo

energetyczne;
o

Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

o

Kierunek

interwencji

–

Realizacja

programu

inteligentnych

sieci

w elektroenergetyce;
o

Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu
zużyciem energii;

o

Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej
gospodarki,

o

Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Strategia ta została przyjęta Uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) (M.P. 2017 poz. 260).
Celem głównym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla
wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze
społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.
Za jeden z obszarów mający wpływ na realizację celów Strategii uznano środowisko.
Stwierdzono, że „unikatowy charakter polskich zasobów przyrodniczych jest szansą dla
zrównoważonego rozwoju kraju. Odpowiednie zarządzanie środowiskiem będzie sprzyjać
przeciwdziałaniu procesom depopulacji poprzez poprawę stanu środowiska, regenerację
systemów przyrodniczych i tworzenie miejsc pracy na terenach niezurbanizowanych.
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Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego dla przyszłych pokoleń wymaga
wykorzystania różnych potencjałów, m.in. wspierania odnawialnych źródeł energii, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzimych zasobów, takich jak geotermia i biomasa.
Konieczna jest także integracja planowania przestrzennego z programowaniem rozwoju
społeczno-gospodarczego

oraz

racjonalne

gospodarowanie

zasobami,

w

tym

w szczególności wodą i zasobami ziemi.” Projekty przyczyniające się do ochrony środowiska
na terenie danej gminy wpisują się w te założenia oraz we wskazane cele i kierunki
interwencji:
1. Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną
i)

Kierunek interwencji – Rozwój nowoczesnego przemysłu:
(a) Działanie

– Wsparcie

inwestycji

zmniejszających

energochłonność

i poprawiających efektywność energetyczną przemysłu;
(b) Działanie – Zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów
przemysłowych;
(c) Działanie – Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu;
(d) Projekt

flagowy

przygotowania

i

–

Program

wdrażania

–

stymulowanie

produktów

budownictwa

Ekobudownictwo
wybranych

ekologicznego (w tym z surowców naturalnych, m.in. z drewna),
z uwzględnieniem wymogów efektywności energetycznej nowoczesnych
materiałów budowlanych;
ii) Kierunek interwencji – Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny:
(a) Działanie – Aktywna rola instytucji sektora publicznego w rozwoju
innowacyjnych sposobów adresowania wyzwań społecznych, w tym
wprowadzanie regulacji stymulujących wdrażanie innowacji w takich
dziedzinach jak np. ochrona środowiska i ochrona zdrowia (tzw. innowacje
wymuszone);
(b) Działanie – Stymulowanie powstawania i rozwoju ekoinnowacji, w tym
zapewnienie warunków do weryfikacji technologii środowiskowych;
iii) Kierunek interwencji – Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolnospożywczy:
(a) Działanie – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji produktów o wysokiej
jakości i poziomie innowacyjności, w tym m.in. tradycyjnych, regionalnych
i ekologicznych – wdrażane również poprzez projekty rozwoju branż;
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(b) Projekt strategiczny – Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa
Ekologicznego na lata 2014–2020 – rozwój rolnictwa ekologicznego oraz
rynku żywności ekologicznej;
(c) Projekt strategiczny – Gospodarowanie gruntami rolnymi na rzecz
zrównoważonego rozwoju – nowy system regulacji prawnych służących
poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
2) Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony:
i)

Kierunek interwencji – Rozwój obszarów wiejskich”
(a) Działanie – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii i dystrybucji energii
na poziomie lokalnym,
(b) Działanie – Rozwój lub modernizacja infrastruktury niezbędnej do
prowadzenia

działalności

gospodarczej

(w

tym

w

szczególności:

infrastruktury energetycznej, transportowej i infrastruktury w zakresie
szeroko pojętej gospodarki wodnej),
(c) Działanie – Upowszechnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w rozwoju
obszarów wiejskich,
(d) Działanie – Kontynuacja wsparcia infrastrukturalnego i przedsięwzięć
podnoszących jakość oraz dostępność usług publicznych na obszarach
wiejskich,
(e) Działanie

–

Kompleksowe

przygotowanie

i

działania

przeprowadzenie

obejmujące

przekształceń

planowanie,
przestrzennych

i infrastrukturalnych, potrzebnych lokalnie do zachowania i poprawy funkcji
gospodarczej (w tym rolnictwa), mieszkaniowej, przyrodniczej i kulturowej
obszarów wiejskich na rzecz ładu przestrzennego,
(f) Projekt strategiczny – Pakt dla obszarów wiejskich – wdrażany jako
dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego,
integrujący w sposób kompleksowy działania systemowe (zmiany
legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne, związane
z

procesem

zarządzania

obszarami

wiejskimi.

Efektem

tych

skoordynowanych działań będzie wzmocnienie wszystkich funkcji wsi:
społecznych, gospodarczych i środowiskowych,
(g) Projekt strategiczny – Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich –
kompleksowy i zintegrowany pakiet działań określający interwencje
z różnych źródeł krajowych i UE, niezbędne dla zwiększenia dostępności
mieszkańców obszarów wiejskich do podstawowych usług publicznych
i

poprawy

ich

jakości,

obejmujący

m.in.

poprawę

dostępności
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komunikacyjnej obszarów wiejskich, wsparcie inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
(h) Działanie

-

Udoskonalenie

realizacji

zintegrowanych

działań

rewitalizacyjnych (realizowanych na podstawie programów rewitalizacji)
ukierunkowanych na wsparcie obszarów zdegradowanych, w tym po
byłych państwowych gospodarstwach rolnych (w wymiarze społecznym,
gospodarczym,

środowiskowym,

przestrzenno-funkcjonalnym,

technicznym),
(i) Projekt strategiczny – Pakiet działań dla obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją do roku 2020 – z zakresu m.in.: rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnych zasobów ludzkich, pobudzania
lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, a także poprawy
dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych. Jednym
z elementów Programu będzie rewitalizacja obszarów defaworyzowanych,
w tym po byłych państwowych gospodarstwach rolnych;
3) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport:
i)

Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci
transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce:
(a) Działanie – Przygotowanie długofalowej i kompleksowej polityki rozwoju
transportu, zawierającej plan zintegrowanego oraz zgodnego z wymogami
ochrony środowiska rozwoju wszystkich gałęzi transportu,
(b) Działanie – Promocja wzorców zrównoważonej mobilności w polskim
społeczeństwie,

w

tym

wykorzystywania

transportu

publicznego

(zwłaszcza transportu kolejowego),
(c) Działanie – Promocja transportu intermodalnego oraz kombinowanego,
jako alternatyw względem transportu lądowego – wykorzystanie potencjału
zarówno podmiotów publicznych, jak również przedsiębiorstw oraz
partnerów społeczno-gospodarczych;
ii) Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności:
(a) Działanie – Promocja mechanizmów zarządzania i poprawy transportu
publicznego w miastach i w ich obszarach funkcjonalnych,
(b) Działanie – Działania na rzecz zmniejszenia udziału przejazdów
indywidualnym transportem zmotoryzowanym i zachęcenia do korzystania
z transportu publicznego, promocja ruchu rowerowego i pieszego,
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(c) Działanie – Wsparcie dla systemów współdzielenia pojazdów, zwłaszcza
na

obszarach

wiejskich

–

rozwiązanie

zmniejszające

koszty

indywidualnego dojazdu do pracy, a także presję na środowisko naturalne,
(d) Działanie – Stopniowa wymiana taboru wykorzystywanego do świadczenia
usług

publicznego

transportu

na

ekologiczny,

niskoemisyjny,

przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
(e) Działanie – Budowa systemów ładowania pojazdów niskoemisyjnych,
(f) Projekt

Strategiczny

(prawnych,

–

Ekologiczny transport

organizacyjnych

oraz

–

inwestycyjnych)

przegląd

działań

niezbędnych

dla

rozwoju transportu niskoemisyjnego, w tym publicznego (również na
obszarach wiejskich), obejmującego m.in. rozwiązania umożliwiające
przechodzenie na tabor niskoemisyjny w transporcie publicznym oraz
niskoemisyjne pojazdy samochodowe; rozbudowę infrastruktury transportu
niskoemisyjnego (w tym punkty ładowania pojazdów elektrycznych, tabor
dla transportu publicznego, samochody elektryczne) do roku 2030;
4) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia:
i)

Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju:
(a) Działanie – Realizacja inwestycji w nowe, niskoemisyjne i zeroemisyjne
moce wytwórcze,
(b) Działanie – Wspieranie pozyskiwania i wykorzystania energii z nowych
źródeł,
(c) Działanie – Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia dostępu nowych
odbiorców,
(d) Działanie – Stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł
ciepła (m.in. taniego ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do
obniżenia

niskiej

emisji,

w

szczególności

na

terenach

słabiej

zurbanizowanych,
(e) Działanie – Rozwijanie technologii magazynowania energii (w różnych
postaciach);
ii) Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej:
(a) Działanie

–

Zwiększanie

efektywności

energetycznej

budynków

użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach,
(b) Działanie – Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych
i chłodniczych,
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(c) Działanie – Wsparcie dla strategii nisko- i zeroemisyjnych,
(d) Działanie

Inwestycje

-

mające

na

celu

podniesienie

sprawności

wytwarzana energii,
(e) Działanie – Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
(kogeneracja),
(f) Działanie – Wsparcie mechanizmów zarządzania popytem na energię,
(g) Działanie – Wsparcie inteligentnego zarządzania poborem energii
w gospodarstwach domowych oraz automatyzacja procesów zarządzania
energią;
iii) Kierunek interwencji – Rozwój techniki:
(a) Działanie – Promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć (klastry,
spółdzielnie energetyczne itp.) z zakresu wytwarzania energii (ze
wskazaniem na rozwój OZE) oraz efektywności energetycznej w celu
dążenia

do

samowystarczalności

energetycznej

gmin

i

powiatów

(autonomiczne obszary energetyczne),
(b) Działanie – Inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych
surowców energetycznych i innych zasobów, zgodnie z terytorialnym
potencjałem (np. elektrownie wodne, biomasa, biogaz i biogaz rolniczy,
odpady, instalacje geotermalne),
(c) Działanie – Poszukiwanie i wydobycie paliw kopalnych z nowych złóż,
(d) Działanie

-

Wykorzystanie

istniejącego

potencjału

zasobów

geotermicznych Polski,
(e) Projekt strategiczny – Energetyka rozproszona – projekt mający na celu
rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu źródeł
odnawialnych (OZE) na potrzeby społeczności lokalnej oraz tworzenie
warunków regulacyjnych pozwalających na rozwój lokalnych obszarów
zrównoważonych

energetycznie

–

klastrów

energii,

spółdzielni

energetycznych itp.,
(f) Projekt strategiczny – Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego –
projekt

mający

na

celu

zwiększenie

wykorzystania

i

rozwój

hydroenergetyki poprzez eliminację barier administracyjnych w obszarze
inwestycji w zakresie hydroenergetyki, rozwój przemysłu wytwarzającego
urządzenia na potrzeby energetyki wodnej oraz zagospodarowania lub
odbudowy istniejących piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa na
potrzeby wytwarzania energii elektrycznej;
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5) Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko:
i)

Kierunek

interwencji

–

Zwiększenie

dyspozycyjnych

zasobów

wodnych

i osiągnięcie wysokiej jakości wód:
(a) Działanie

–

Utworzenie

i

rozwój

jednolitej

struktury zarządzania

gospodarką wodną w układzie zlewniowym, odpowiedzialnej za wszystkie
działania związane z wodą, w tym przede wszystkim w zakresie ochrony
przed powodzią i suszą,
(b) Działanie – Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na podstawie
zaktualizowanego

Krajowego

Programu

Oczyszczania

Ścieków

Komunalnych,
(c) Działanie – Wdrożenie Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszarów dorzeczy i opracowanie ich aktualizacji,
(d) Działanie – Opracowanie i wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom
suszy,
(e) Działanie – Proekologiczne zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi,
obejmujące także kształtowanie krajobrazów sprzyjających zatrzymywaniu
wody,
(f) Działanie

–

Zarządzanie

wodami

opadowymi

na

obszarach

zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury
zieleni,
(g) Działanie

–

Działania

informacyjno-edukacyjne

w

zakresie

upowszechniania przyjaznych środowisku sposobów przechowywania
i stosowania nawozów, w tym realizacja działań mających na celu
racjonalną gospodarkę nawozową,
(h) Projekt strategiczny – Woda dla rolnictwa – program wsparcia
gospodarstw rodzinnych i doskonalenia gospodarki wodnej w rolnictwie
w warunkach okresowych niedoborów i nadmiarów wody, w tym
w

budowie,

odbudowie

i

prawidłowym

wykorzystaniu

urządzeń

melioracyjnych dla poprawienia warunków produkcji, powiększenia retencji
wodnej oraz osiągnięcia efektów środowiskowych,
(i) Projekt strategiczny – Kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa
do zmian klimatycznych do roku 2020;
ii) Kierunek interwencji - Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddziaływania
(a) Działanie – Dynamizacja przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji
z systemów grzewczych,
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(b) Działanie – Wzmocnienie kontroli zgodności zainstalowanego systemu
ogrzewania z projektem budowlanym,
(c) Działanie – Wsparcie merytoryczne samorządów gminnych, w tym
przygotowanie wytycznych w zakresie przygotowywania Programów
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), obejmujące wielokryterialność
programowanych działań oraz inwentaryzację źródeł emisji,
(d) Działanie – Dostosowywanie ram prawnych w celu dalszego ograniczania
emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zjawiska niskiej emisji,
(e) Działanie

–

Wsparcie

samorządów

w

zakresie

zarządzania

wielokryterialnego emisjami obszarowymi (systemy grzewcze) i liniowymi
(transport) oraz lokalizacją inwestycji z punktowymi emitorami,
(f) Działanie – Dalsze ograniczenie emisji z transportu drogowego,
(g) Działanie – Opracowanie polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych
z sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS),
(h) Działanie – Opracowanie podstaw metodologicznych do zarządzania
pochłanianiem CO2 w leśnictwie w ramach realizacji polityki klimatycznej,
(i) Projekt strategiczny – Czyste powietrze – zintegrowane działania mające
na

celu

kompleksową

niepowodującego
środowiska,

poprawę

większego

zgodnego

z

jakości

narażenia

powietrza

zdrowia

prawodawstwem

do

ludzkiego

unijnym,

a

w

stanu
oraz
dalszej

perspektywie z wytycznymi WHO, a także wzrost świadomości społecznej.
Projekt obejmuje m.in. rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej
emisji, standaryzację urządzeń grzewczych i paliw stałych, dostosowanie
mechanizmów finansowych i ich społeczną dostępność oraz stworzenie
ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań, wynikających
z Krajowego Programu Ochrony Powietrza, jak również z programów
ochrony powietrza szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz planów
działań krótkoterminowych, sporządzanych dla stref, w których zostały
stwierdzone przekroczenia norm jakości powietrza, w tym wprowadzenie
do obiegu prawnego brakujących pojęć (np. niska emisja),
(j) Projekt strategiczny – Leśne Gospodarstwa Węglowe – projekt dotyczy
opracowania i zastosowania efektywnego modelu pochłaniania dwutlenku
węgla przez lasy polskie, w tym pozostające w zarządzie PGL LP,
promowania
wspomagającej

działalności

dodatkowej

pochłanianie

CO2

w

(główny

gospodarce
gaz

leśnej,

cieplarniany),

udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach polskich
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(w ramach

Protokołu z Kioto

i

Porozumienia

Paryskiego)

oraz

w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
iii) Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego:
(a) Działanie – Obiektywna ocena i weryfikacja powierzchni chronionych i ich
zasobów

w

celu

podniesienia

skuteczności

ochrony

przestrzeni

szczególnie cennej ze względów przyrodniczych i krajobrazowych,
(b) Działanie – Mapowanie i wycena wartości usług ekosystemowych,
(c) Działanie – Dostosowanie norm systemu planowania i zagospodarowania
przestrzeni

oraz

wprowadzenie

zmian

w

zarządzaniu

obszarami

poddanymi ochronie w celu zmniejszenia naturalnej konfliktogenności
ochrony wartości wysoko cenionych,
(d) Działanie – Wskazanie i ochrona najcenniejszych – priorytetowych –
krajobrazów Polski,
(e) Działanie – Wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
(f) Działanie

–

Rozwój

infrastruktury

zielonej

i

błękitnej

obszarów

zurbanizowanych, w celu zachowania łączności przestrzennej wewnątrz
tych obszarów i z terenami otwartymi oraz wspomagania procesów
adaptacji do zmian klimatu,
(g) Działanie – Utrzymanie, a w miarę dostępności gruntów do zalesienia,
zwiększenie ogólnej lesistości kraju oraz zwartości kompleksów leśnych
i powierzchni zalesianych,
(h) Działanie – Modyfikacja zrównoważonej gospodarki leśnej w celu
zwiększenia możliwości pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla,
(i) Działanie – Zwiększenie dostępności biomasy leśnej (w tym drewna
energetycznego)

na

potrzeby

zaspokojenia

lokalnych

potrzeb

samowystarczalności energetycznej oraz współspalania w energetyce;
iv) Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją:
(a) Działanie – Realizacja zasady pierwszeństwa wtórnego użytkowania
przestrzeni w procesach inwestycyjnych,
(b) Działanie – Realizacja programu identyfikacji gleb zanieczyszczonych,
(c) Działanie

–

Wsparcie

remediacji

zidentyfikowanych

gleb

zanieczyszczonych,
(d) Działanie – Ochrona produktywności gruntów rolnych i leśnych;
v) Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi:
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(a) Działanie

–

Delimitacja

złóż

strategicznych

dla

gospodarki

oraz

zapewnienie ich ochrony, racjonalnego użytkowania i ochrony dostępu do
złóż w długim okresie czasowym,
(b) Działanie

–

Wsparcie

innowacyjności

w

eksploatacji,

przeróbce

i wykorzystaniu surowców z wtórnego obiegu, z zasobu tworzonego przez
odpady poużytkowe i produkcyjne oraz antropogeniczne złoża wtórne;
vi) Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami:
(a) Działanie – Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami,
(b) Działanie – Rozwijanie recyklingu odpadów,
(c) Działanie – Dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako
surowców;
vii) Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu
akustycznego i oddziaływania pól elektromagnetycznych:
(a) Działanie – Określenie racjonalnych akustycznych standardów jakości
środowiska,
(b) Działanie – Zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony przed skutkami
oddziaływań pól elektromagnetycznych na podstawie stałego przeglądu
wyników badań naukowych,
(c) Działanie

–

Wprowadzenie

jednolitego

systemu

informatycznego,

umożliwiającego publiczny dostęp do danych technicznych instalacji oraz
sprawozdań z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Strategia została przyjęta uchwałą Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz realizuje następujące zapisy dokumentu:


Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej:
o

Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne,
sanitarne i wodne na obszarach wiejskich:


Kierunek

interwencji

2.1.1.

Modernizacja

sieci

przesyłowych

i dystrybucyjnych energii elektrycznej,


Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii
elektrycznej,
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Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci
wodociągowej,



Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni ścieków,



Kierunek

interwencji

2.1.5.

Rozwój

systemów

zbiórki,

odzysku

i unieszkodliwiania odpadów,


Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
gazu ziemnego,

o

Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich:


Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej
i innej łagodzącej zagrożenia naturalne,



Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach
wiejskich:
o

Priorytet

5.1.

Ochrona

środowiska

naturalnego

w

sektorze

rolniczym

i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich:


Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym
unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną
i rybacką,



Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna
gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin,



Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych
na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej,



Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem,
spadkiem zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami
ciężkimi,



Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej
upowszechnianie,

o

Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony
krajobrazu i ładu przestrzennego:


Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu
rolniczego,



Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne,



Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami,
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o

Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział
w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji):


Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian
klimatu,



Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
w rolnictwie i całym łańcuchu rolno-żywnościowym,



Kierunek interwencji 5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie
i biomasie wytwarzanej w rolnictwie,



Kierunek

interwencji

5.3.4.

Badania

w

zakresie

wzajemnego

oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany
klimatu,


Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk
przyjaznych

klimatowi

wśród

konsumentów

i

producentów

rolno-

spożywczych,
o

Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach
wiejskich:


Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych,



Kierunek interwencji 5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach
spowodowanych katastrofami naturalnymi,



Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca
ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa,


o

Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów,

Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
obszarach wiejskich:


Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej
przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,



Kierunek

interwencji

5.5.2.

Zwiększenie

dostępności

cenowej

i upowszechnienie rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii
wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, perspektywa do 2020
Projekty planowane do realizacji na terenie Gminy Goniądz wpisują się w następujące zapisy
Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, perspektywa do 2020:


Cel 3. Poprawa stanu środowiska:
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Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla
społeczeństwa i gospodarki,



Kierunek

interwencji

3.3.

Ochrona

powietrza,

w

tym

ograniczenie

oddziaływania energetyki,


Kierunek

interwencji

3.5.

Promowanie

zachowań

ekologicznych

oraz

tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
W ramach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego sformułowana została wizja,
zgodnie z którą województwo podlaskie charakteryzowane będzie jako: zielone, otwarte,
dostępne i przedsiębiorcze.
Projekty z zakresu ochrony środowiska wpisują się w następujące zapisy Strategii:


Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii
aktywności człowieka i przyrody;



Cel strategiczny 1: Konkurencyjna gospodarka;
o Cel operacyjny 1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych;


Główne kierunki interwencji:



Promowanie

postaw

i

działań

sprzyjających

efektywności

wykorzystania zasobów naturalnych;


Ograniczanie energo- i materiałochłonności;



Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
Cel ten obejmuje działania ograniczające energo- i materiałochłonność
działalności przedsiębiorstw, których skutkiem powinno być mniejsze
zużycie energii, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę
produktu lub usługi. Szczególną rolę w tym zakresie mają odgrywać
przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii w oparciu o źródła
odnawialne (OZE);

o Cel operacyjny 1.6. Nowoczesna infrastruktura sieciowa;


Główny kierunek interwencji: Przebudowa systemu energetycznego,
w ramach którego wskazano na konieczność rozbudowy i modernizacji
infrastruktury energetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, ze
szczególnym

uwzględnieniem

energetyki

opartej

na

energii

odnawialnej (np. budowa sieci umożliwiającej dystrybucję energii
cieplnej). Działania podejmowane w tym zakresie powinny dotyczyć
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także rozwoju inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej.


Cel strategiczny 3: Wzrost jakości życia mieszkańców;
o Cel

operacyjny

3.3.

Poprawa

stanu

zdrowia

społeczeństwa

oraz

bezpieczeństwa publicznego;


Główny kierunek interwencji: Wzrost efektywności działania podmiotów
i służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa;

o Cel operacyjny 3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego
zasobami;


Główne kierunki interwencji:



Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej
społeczeństwa;



Ochrona powietrza, gleb, wody i innych zasobów;



Efektywny system gospodarowania odpadami;



Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność energetyczna) w województwie podlaskim głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń
powietrza są: ciepłownie miejskie, przemysłowe, rozproszone źródła
emisji z sektora komunalno-bytowego, a także zanieczyszczenia
komunikacyjne. Działania prorozwojowe koncentrować się powinny
wokół ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z energetyki
i transportu drogowego, w tym gazów cieplarnianych i pyłów oraz
rozpowszechnienia technologii zwiększających efektywność produkcji
i wykorzystania energii. Cel operacyjny zakłada zatem wspieranie
efektywności

energetycznej,

m.in.

poprzez

wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym

oraz

zwiększanie

efektywności

energetycznej

w odniesieniu do infrastruktury publicznej, takiej jak np. oświetlenie.


Ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych oraz
odtwarzanie i renaturalizacja ekosystemów zdegradowanych.

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej
Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej został przyjęty uchwałą nr XXXIV/414/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2013 r. Jego aktualizację przyjęto zaś
uchwałą Nr XXIX/261/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2016 r.
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Program został opracowywany dla strefy podlaskiej (kod strefy PL2002) w związku
z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu
zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Strefa podlaska obejmuje całe województwo podlaskie
z wyłączeniem obszaru aglomeracji białostockiej, a więc także obszar Gminy Goniądz.
W ramach programu wskazano m.in. następujące działania kierunkowe mające wpływ na
obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5:
1. w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji
komunalno – bytowej i technologicznej):
a. rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
b. zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie
energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
c. zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat
ciepła – termomodernizacja budynków,
2. w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
a. tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
b. stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii
gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,
3. w zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne
spalanie paliw:
a. ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poprzez
optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu
produkcji energii,
b. zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki,
c. stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do
powietrza,
d. stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,
e. zmniejszenie strat przesyłu energii,
4. w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:
a. kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie
konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie
o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości,
b. prowadzenie

akcji

edukacyjnych

mających

na

celu

uświadamianie

społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych
z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci),
c. uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania
scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych
z ograniczeniem emisji niskiej,
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d. promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła.
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022
Plan

został

zmieniony

Uchwała

nr

LI/485/18

Sejmiku Województwa

Podlaskiego

z dnia 10 września 2018 r. (zmianie uległa treść Załącznika 2). W ramach Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 zostały sformułowane następujące
cele:


Dotyczące odpadów komunalnych, w tym odpadów żywności i innych odpadów
ulegających biodegradacji:
o

Cele główne:


zmniejszenie ilości powstających odpadów: ograniczenie marnotrawienia
żywności

oraz

wprowadzenie

selektywnego

zbierania

bioodpadów

z zakładów zbiorowego żywienia;


zwiększenie

świadomości

społeczeństwa

na

temat

właściwego

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności oraz
innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;


planowanie systemów zagospodarowania odpadów w regionach zgodnych
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;



zapewnienie

jak

najwyższej

jakości

zbieranych

odpadów

przez

odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, tak by mogły one
zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi;


zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym
strumieniu zbieranych odpadów (czyli zwiększenie udziału odpadów
zbieranych selektywnie);



zwiększenie

udziału

odzysku,

w

szczególności

recyklingu

w odniesieniu do szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz papieru
i

tektury,

jak

również

odzysku

energii

z

odpadów

zgodnego

z wymogami ochrony środowiska;


zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych;



zmniejszenie

ilości

odpadów

ulegających

biodegradacji

unieszkodliwianych przez składowanie;


zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych;



zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez
przetworzenia;
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ograniczenie

liczby

miejsc

nielegalnego

składowania

odpadów

komunalnych;


monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych
wysortowaną

ze

strumienia

zmieszanych

odpadów

komunalnych

i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12).
o

Cele szczegółowe:


objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;



do 2020 roku udział masy termicznie przekształcanych odpadów
komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów
komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych
w województwie ma nie przekraczać 30%;



do końca 2021 r. zsynchronizowanie w województwie podlaskim systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do tego, jaki będzie
ujednolicony na terenie całego kraju;



do 2025 r. poddanie recyklingowi 60% odpadów komunalnych;



do 2030 r. poddanie recyklingowi 65% odpadów komunalnych;



do 2030 r. redukcja składowania odpadów komunalnych maksymalnie do
10%;



do

końca

2021

r.

wprowadzenie

we

wszystkich

gminach

w województwie systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych
oraz bioodpadów.


Dotyczące odpadów pozostałych – wybrane:
o

Dotyczące odpadów poużytkowych:


dotyczące olejów odpadowych, cele:


zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych;



dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych;



utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, zaś
recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej
35%;



w przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu
do wartości co najmniej 35% i poziomu odzysku do wartości co
najmniej 50% w 2020 r.;



dotyczące zużytych opon, cele:


utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku w wysokości co
najmniej 75%, zaś recyklingu w wysokości co najmniej 15%;
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zwiększenie świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców)
na

temat

właściwego,

czyli

zrównoważonego

użytkowania

pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych przepisami
prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami;


dotyczące zużytych baterii i akumulatorów, cele:


wzrost świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat
prawidłowego sposobu postępowania ze zużytymi bateriami oraz
zużytymi akumulatorami;



osiągnięcie w 2016 r. oraz w latach następnych poziomu zbierania
zużytych

baterii

przenośnych

oraz

zużytych

akumulatorów

przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych
baterii i akumulatorów przenośnych;


utrzymanie poziomu wydajności recyklingu:
o

zużytych

baterii

akumulatorów

kwasowo-ołowiowych

kwasowo-ołowiowych

oraz

w

zużytych

wysokości

co

najmniej 65%,
o

pozostałych zużytych baterii niklowo-kadmowych oraz
zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych – 75%,

o

w przypadku pozostałych zużytych baterii oraz zużytych
akumulatorów w wysokości co najmniej 50% masy
zużytych baterii bądź zużytych akumulatorów.



dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), cele:


zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na
temat prawidłowego sposobu postępowania ze ZSEE;



ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEE;



zapewnienie

osiągnięcia

odpowiedniego

poziomu

zbierania

zużytego sprzętu. Od dnia 1 stycznia 2016 r.

do dnia

31 grudnia 2020 r. nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu
wprowadzonego

do

obrotu,

a

w

przypadku

sprzętu

oświetleniowego nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu. Zaś od dnia 1 stycznia 2021 r. nie
mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do
obrotu bądź 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na
terytorium kraju;


zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku oraz
recyklingu

zużytego

sprzętu

(określonych

w

przedziałach
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czasowych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
oraz od 1 stycznia 2018 r.).


dotyczące odpadów opakowaniowych, cele np.:


zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych
zbieranych selektywnie w gospodarstwach domowych;



zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym zmniejszenie zużycia
opakowań (w szczególności jednorazowych), wszędzie tam, gdzie
jest to możliwe oraz uzasadnione;



utrzymanie poziomów odzysku oraz recyklingu co najmniej na
poziomie określonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi;



osiągnięcie oraz utrzymanie określonych poziomów odzysku oraz
recyklingu

w

poszczególnych

latach

dla

opakowań

wielomateriałowych;


osiągnięcie oraz utrzymanie określonych celów – dla opakowań po
środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin;



wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie
wystawiania

dokumentów

potwierdzających

przetworzenie

odpadów opakowaniowych;


wzrost świadomości użytkowników oraz sprzedawców środków
zawierających substancje niebezpieczne, w tym środków ochrony
roślin, odnośnie właściwego postępowania z opakowaniami po
tych środkach;



zwiększenie powszechności korzystania z zielonych zamówień
publicznych (ZZP) - nie tylko wśród administracji publicznej oraz
podmiotów

zależnych,

realizowanych

w

ale
ramach

także

w

ramach

Programów

inwestycji

Operacyjnych

w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Wzrost
świadomości w zakresie znaczenia jego stosowania (ZZP);


zwiększenie liczby podmiotów legitymujących się zweryfikowanym
systemem zarządzania środowiskowego, posiadających aktualną
rejestrację w EMAS;



zwiększenie liczby krajowych produktów certyfikowanych UE
Ecolabel oraz krajowymi oznakowaniami ekologicznymi typu
I wg norm ISO;
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ograniczenie

stosowania

nieuczciwych

wystawiania

dokumentów

praktyk

potwierdzających

w

zakresie

przetworzenie

odpadów opakowaniowych;


wzrost świadomości użytkowników oraz sprzedawców nawozów
(zarówno chemicznych, jak i mineralnych oraz wapniowych)
wykorzystywanych

w

rolnictwie

odnośnie

właściwego

postępowania z opakowaniami po tych środkach.


dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji, cele:


osiąganie

minimalnych

poziomów

odzysku

oraz

recyklingu

odniesionych do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu
w skali roku na poziomie odpowiednio: 95% oraz 85%;


ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania oraz
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (w tym również
zwiększenie

ilości

pojazdów

wycofanych

z

eksploatacji

kierowanych do legalnych stacji demontażu);


ograniczenie

liczby

pojazdów

sprowadzanych

z

zagranicy

bezpośrednio do krajowych stacji demontażu w sposób nielegalny.
o

Dotyczące odpadów niebezpiecznych:


dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych, cele:


zapewnienie

odpowiedniego

rozmieszczenia,

ilości

i wydajności spalarni odpadów spalających odpady medyczne oraz
weterynaryjne

w

ujęciu

nie

tylko

krajowym,

ale

również

regionalnym tak, by ograniczyć transport tych odpadów w celu
przestrzegania zasady bliskości;


podniesienie

efektywności

selektywnego

zbierania

odpadów

medycznych oraz weterynaryjnych, w tym segregacji odpadów
u źródła powstawania;


ograniczenie

ilości

odpadów

innych

niż

niebezpieczne

w strumieniu odpadów niebezpiecznych.


dotyczące odpadów zawierających PCB, cele:


kontynuacja likwidacji urządzeń o zawartości PCB poniżej
5 dm3.



dotyczące odpadów zawierających azbest, cele:


intensyfikacja działań na rzecz usuwania wyrobów zawierających
azbest w kierunku osiągnięcia celów określonych w Programie
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usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

dla

terenów

województwa podlaskiego.
o

Dotyczące odpadów innych:


dotyczące odpadów z budów, remontów i demontażów obiektów
budowlanych i infrastruktury budownictwa, cele:


zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów
wytwarzających odpady z budowy, remontów oraz demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na temat
należytego
w

postępowania

szczególności

w

ze

strumieniem

zakresie

w/w

odpadów,

selektywnego

zbierania

i recyklingu;


utrzymanie

poziomu

przygotowania

do

ponownego

użycia,

recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych oraz
rozbiórkowych na poziomie minimum 70% wagowo.


dotyczące komunalnych osadów ściekowych, cele:


całkowite zaniechanie składowania osadów ściekowych;



zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do
środowiska

i

ilości

osadów

poddanych

termicznemu

przekształceniu;


dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji
biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu
wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego
oraz chemicznego i środowiskowego.



dotyczące odpadów ulegających biodegradacji inne niż komunalne, cele:


w okresie do 2022 r. i w latach następnych utrzymanie masy
składowanych odpadów na poziomie nie większym niż 40% masy
wytworzonych odpadów.

Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 roku
Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego został przyjęty przez Sejmik
Województwa

Podlaskiego

Uchwałą

Nr

XXIX/262/2016

z

dnia

24

października

2016 r. i zawiera następujące obszary interwencji, cele oraz kierunki interwencji, w które
wpisują się także projekty planowane do wykonania na terenie Gminy Goniądz:


Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakość powietrza;
o

Cel: Spełnienie wymagań w zakresie jakości powietrza;
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Kierunek interwencji: Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony
powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu;

o

Cel: Poprawa efektywności energetycznej;


Kierunek interwencji: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i prywatnym, w tym termomodernizacja i wymiana oświetlenia;



Kierunek interwencji: Rozbudowa przesyłowej i dystrybucyjnej sieci
ciepłowniczej i gazowej;

o

Cel: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jako działania
adaptacyjne do zmian klimatu;


Kierunek interwencji: Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
(słońca, wiatru, wody, biomasy i biogazu) do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej;



Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem;
o

Cel: Ograniczenie emisji hałasu;


Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
drogowej, realizowana z uwzględnieniem konieczności ograniczenia presji
na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi (w tym usprawnienie organizacji
ruchu);



Kierunek interwencji: Eliminacja zagrożenia mieszkańców województwa
nadmiernym hałasem;



Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne;
o

Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi;


Kierunek interwencji: Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony
przed polami elektromagnetycznymi;



Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami;
o

Cel: Ograniczanie ryzyka powodziowego i przeciwdziałanie suszy i deficytowi
wody, jako adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych;


Kierunek interwencji: Ochrona zasobów wodnych (w tym ochrona
naturalnej hydromorfologii cieków);



Kierunek interwencji: Budowa i odtwarzanie systemów i urządzeń
melioracji wodnych (w tym niezbędnych do realizacji zrównoważonego
rolnictwa) oraz pozostałej infrastruktury służącej do retencjonowania,
regulacji i ochrony zasobów wód;
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Kierunek interwencji: Odtwarzanie ciągłości ekologicznej i renaturalizacja
rzek;



Kierunek interwencji: Ograniczenie presji rolnictwa na wody;



Kierunek interwencji: Planowanie przestrzenne jako instrument w zakresie
gospodarowania wodami;



Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania
wodami;



Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa;
o

Cel: Racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej
jakości wody pitnej;


Kierunek interwencji: Rozbudowa i modernizacja ujęć wody oraz stacji
uzdatniania;



Kierunek interwencji: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
z uwzględnieniem konieczności ograniczania strat wody;



Kierunek

interwencji:

Uwzględnianie

w

procesie

planowania

przestrzennego ograniczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę;
o

Cel: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;


Kierunek

interwencji:

Realizacja

projektów sanitacji

w

zabudowie

rozproszonej;


Kierunek interwencji: Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
(sanitarnej i deszczowej);



Kierunek

interwencji:

Rozbudowa

i

modernizacja

infrastruktury

oczyszczania ścieków, w tym realizacja działań w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;


Kierunek interwencji: Monitoring wód oraz kontrola jakości wody
wodociągowej przeznaczonej do spożycia;



Kierunek interwencji: Edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej;



Obszar interwencji: Zasoby geologiczne;
o

Cel: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin;


Kierunek interwencji: Ograniczenie presji wywieranej na środowisko
i ludność lokalną podczas prowadzenia prac geologicznych oraz
eksploatacji i magazynowania kopalin, w tym monitorowanie wydobycia;



Kierunek

interwencji:

Planowanie

przestrzenne

z

uwzględnieniem

zrównoważonego gospodarowania kopalinami;
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Kierunek

Edukacja

interwencji:

społeczeństwa

w

zakresie

gospodarowania zasobami geologicznym;


Obszar interwencji: Gleby;
o

Cel: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi;


Kierunek

interwencji:

Rekultywacja

terenów

zdegradowanych

lub

zdewastowanych w celu przywrócenia im wartości użytkowych lub
przyrodniczych, w tym rekultywacje z wykorzystaniem odpadów;


Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie degradacji gleb i powierzchni ziemi;



Kierunek interwencji: Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony gleb
i powierzchni ziemi;



Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;
o

Cel: Racjonalne gospodarowanie odpadami;


Kierunek interwencji: Zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania/odbioru odpadów komunalnych;



Kierunek interwencji: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania procesów
odzysku i recyklingu (w tym ograniczenie masy odpadów składowanych);



Kierunek interwencji: Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury służącej
składowaniu odpadów;



Kierunek

interwencji:

Usuwanie

i

unieszkodliwianie

odpadów

zawierających azbest;


Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów i gospodarki odpadami;



Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze;
o

Cel: Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez przywracanie/utrzymanie
właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków;


Kierunek interwencji: Zwiększanie powierzchni obszarowych form ochrony
przyrody i krajobrazu;



Kierunek interwencji: Ochrona siedlisk i gatunków;



Kierunek interwencji: Wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna;



Kierunek interwencji: Racjonalna gospodarka łowiecka służąca ochronie
środowiska;



Kierunek interwencji: Minimalizacja ryzyka wprowadzenia do środowiska
gatunków

obcych

oraz

usuwanie,

kontrola

i

przeciwdziałanie

rozprzestrzenianiu się gatunków obcych;
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Kierunek interwencji: Powiązanie systemów dolin rzecznych (jako
naturalnych

korytarzy

powodziowym,

ekologicznych)

systemem

obszarów

z

zarządzaniem

chronionych

i

ryzykiem
programem

zwiększania możliwości retencyjnych, poprzez wykorzystanie naturalnych
uwarunkowań terenu;
o

Cel: Adaptacja do zmian klimatu w zakresie zasobów przyrodniczych;


Kierunek

interwencji:

Racjonalne

powiększanie

zasobów

leśnych

i dostosowanie składu gatunkowego drzewostanu do siedliska oraz
zwiększanie różnorodności biocenoz leśnych, z uwzględnieniem gatunków
odpornych na susze i podtopienia;


Kierunek interwencji: Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie
skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów;



Kierunek interwencji: Planowanie przestrzenne jako instrument w zakresie
gospodarowania środowiskiem;

o

Cel: Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego;


o

Cel:

Kierunek interwencji: Ochrona krajobrazu;
Podnoszenie

poziomu

świadomości

ekologicznej

i

zainteresowania

środowiskiem przyrodniczym;


Kierunek interwencji: Podejmowanie działań edukacyjnych służących
ochronie i zachowaniu bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego oraz
zagwarantowanie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i dostępu
do informacji o środowisku;



Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami;
o

Cel: Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym;


Kierunek

interwencji:

Wspieranie

działania

jednostek

reagowania

kryzysowego;
o

Cel: Monitoring obszarów zagrożonych występowaniem poważnych awarii;


o

Kierunek interwencji: Ograniczenie występowania poważnych awarii.

Cel: Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego;


Kierunek interwencji: Zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez
kompleksowe działania prewencyjne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2016 – 2022
Program Ochrony Środowiska wspiera założenia Planu, w tym określonego w nim priorytetu
dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla do 2022 roku.
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Zgodnie z planem w roku 2022 nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych CO2 dla Gminy
Goniądz o 8,41% w stosunku do roku bazowego 2015.
Programu Gminy Goniądz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Program

przyjęty

uchwałą

Nr

XXVI/160/08 Rady Miejskiej

w Goniądzu

z dnia

10 października 2008 r.
Nadrzędnym długoterminowym celem Programu usuwania azbestu jest wyeliminowanie
negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem. Ma
on również na celu sukcesywną eliminację azbestu i jego oddziaływania na środowisko,
stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz stworzenie
możliwości do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej. Tym samym pokrywają się
w założeniu potrzeby zmniejszenie wyrobów zawierających azbest.

3. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Gmina Goniądz położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie
monieckim. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu monieckiego. Gmina Goniądz graniczy
z następującymi gminami: Jaświły, Mońki, Trzcianne (powiat moniecki),Bargłów Kościelny,
Sztabin (powiat augustowski), Grajewo, Radziłów, Rajgród (powiat grajewski).
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Rysunek 1. Położenie Gminy Goniądz na tle powiatu monieckiego

Źródło: https://administracja.mac.gov.pl

Powierzchnia

gminy

wynosi

377

km2.

W

jej

skład

wchodzą

25

miejscowości,

takie jak: Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Downary, Goniądz, Klewianka,
Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Olszowa Droga, Osowiec,
Osowiec-Twierdza, Owieczki, Piwowary, Płochowo, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka
Goniądzka, Szafranki, Uścianek, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń.
Sołectwa:


Goniądz – Wschód,



Goniądz – Zachód,



Goniądz – Śródmieście,



Goniądz – Osiedle Spółdzielcze,



Białosuknia,
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Budne,



Dawidowizna,



Doły,



Downary,



Klewianka,



Kramkówka Duża,



Kramkówka Mała,



Krzecze,



Łazy,



Mierkienniki,



Olszowa Droga,



Osowiec,



Osowiec – Twierdza,



Owieczki,



Piwowary,



Płochowo,



Szafranki,



Smogorówka Dolistowska,



Smogorówka Goniądzka I,



Smogorówka Goniądzka II,



Uścianek,



Wojtówstwo,



Wólka Piaseczna,



Wroceń.

Tabela 1. Wykaz miejscowości Gminy Goniądz i liczby ich mieszkańców, stan na styczeń
2019 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

miejscowość - nazwa
Białosuknia
Budne
Dawidowizna
Doły
Downary
Downary -Plac
Goniądz (miasto)
Klewianka

liczba
ludności
325
47
115
77
148
51
1790
325
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L.p.

miejscowość - nazwa

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kramkówka Duża
Kramkówka Mała
Krzecze
Łazy
Mierkienniki
Olszowa Droga
Osowiec
Osowiec - Twierdza
Owieczki
Piwowary
Płochowo
Smogorówka Dolistowska
Smogorówka Goniądzka
Szafranki
Uścianek
Wojtówstwo
Wólka Piaseczna
Wroceń

suma:

liczba
ludności
207
124
114
106
73
30
280
131
126
141
43
97
153
91
17
69
98
181
4959
Źródło: Dane Urzędu Gminy Goniądz

Na terenie Gminy Goniądz przeważają użytki rolne stanowiące 36,84% powierzchni, lasy
i grunty leśne zajmują 32,35%, pozostałe grunty i nieużytki – 27,48%, grunty zabudowane
i zurbanizowane – 2,21%, zaś grunty pod wodami – 1,12% obszaru.
Strukturę zagospodarowania gruntów na terenie gminy zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Podział zagospodarowania powierzchni Gminy Goniądz
Wyszczególnienie

J. m.

Wartość

użytki rolne, w tym:

ha

13.658

grunty orne

ha

6.232

sady

ha

22

łąki i pastwiska

ha

7.404

2

lasy i grunty leśne

ha

11.995

3

pozostałe grunty i nieużytki

ha

10.189

4

grunty zabudowane i zurbanizowane

ha

819

5

wody

ha

416

ha

37.077

Lp.

1

Razem

Źródło: Dane Urzędu Gminy Goniądz
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3.2. KLIMAT
Klimat Gminy Goniądz jest zbliżony do klimatu województwa podlaskiego. Klimat odznacza
się skróconym okresem wegetacyjnym, który trwa tu średnio 192 dni, a okres bez
przymrozków tylko 72 dni. Późnowiosenne i wczesnojesienne przymrozki gruntowe są
charakterystyczne dla terenu gminy, jak i całej Kotliny Biebrzańskiej. Średnia roczna
temperatura wynosi tu ok. 6°C, a średnia roczna suma opadów 566 mm. Charakterystyczne
jest częste występowanie mgieł pojawiających się w pogodne wieczory i utrzymujących się
do rana zanikając w kilka godzin po wschodzie słońca.
Wpływy kontynentalne przejawiają się częstszym, niż w pozostałych regionach kraju,
napływem mas powietrza polarnego i kontynentalnego. Charakterystyczna jest długa
i mroźna zima, przy stosunkowo ciepłym lecie. Amplituda średnich miesięcznych temperatur
dla okresu 1971-2016 wyniosła 70,9°C (na Stacji w Białymstoku).
Średnia temperatura miesięcy zimowych jest jedną z najniższych w Polsce. Średnia roczna
temperatura powietrza w 2017 r. wynosiła 7,9°C.
Tabela 3. Temperatury powietrza w stacji meteorologicznej w Białymstoku
0

Temperatury w C
Stacja
meteorologiczna

Białystok

średnie

skrajne

19712000

19912000

20012010

2017

6,9

7,2

7,5

7,9

maksimum

minimum

amplitudy
temperatur
skrajnych

1971-2016
35,5

-35,4

70,9

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2018
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Rysunek 2. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: http://old.imgw.pl/klimat/

Średnie roczne zachmurzenie w 2017 r. na stacji meteorologicznej w Białymstoku wyniosło
5,9 oktanta (w 8-stopniowej skali). Największe średnie zachmurzenie występuje od listopada
do lutego, a najmniejsze od maja do września. Czas, w ciągu którego bezpośrednie
promieniowanie słoneczne docierało do powierzchni ziemi w 2016 r. wynosił średnio
1557 h/rok. Region pod względem wartości średniego usłonecznienia w ciągu roku jest
porównywalny do regionów centralnych kraju.
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Tabela 4. Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie w stacji
meteorologicznej w Białymstoku
Roczne sumy opadów w mm
Stacja
meteorologiczna

Białystok

średnie
19712000

19912000

20012010

577

573

613

2017

Średnia
prędkość
wiatru
w m/s

Usłonecznienie
wh

Średnie
zachmurzenie
w oktantach

2017
935

2,4

1557

5,9

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2018

Rysunek 3. Suma opadów

Źródło: http://old.imgw.pl/klimat/
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Rysunek 4. Usłonecznienie

Źródło: http://old.imgw.pl/klimat/

Dominującą postacią fizyczną zasilania atmosferycznego w regionie są opady deszczu.
W 2017 r. roczna suma opadów wyniosła 935 mm.
Średnia roczna prędkość wiatru w 2017 r. osiągała wartość do 2,4 m/s w Białymstoku,
minimalna średnia miesięczna prędkość przypadała na sierpień, a maksymalna na styczeń.

3.3. POWIERZCHNIA ZIEMI, KRAJOBRAZ, ZŁOŻA NATURALNE, GLEBY
Powierzchnia ziemi, krajobraz
Według podziału fizyczno – geograficznego Kondrackiego gmina Goniądz położona jest
w prowincji

Niżu

Wschodnioeuropejskiego,

makroregionu

Niziny

Północnopodlaskiej,
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podprowincji Wysoczyzn Podlasko – Białoruskich, mezoregionów Kotliny Biebrzańskiej
i Wysoczyzny Białostockiej.
Kotlina Biebrzańska jest mezoregionem fizycznogeograficznym, stanowiąc pradoliną rzeki
Biebrzy. Kotlina jest obniżeniem terenu Polski Północno- Wschodniej, którego długość
wynosi około 130 km, szerokość maksymalnie do 35 km i powierzchnia około 2600 km 2.
Kotlina Biebrzańska stanowi największy w Polsce i Środkowej Europie obszar torfowiskowo
– bagienny o wysokim stopniu naturalności i dużym bogactwem flory i fauny. Wśród
rozległych torfowisk i bagien występują w wielu miejscach mineralne wzniesienia stanowiące
wyspy tarasu pradolinowego, częściowo zwydmionego, wznoszące się ok. 2-4 metrów nad
poziomem torfowisk.
Rysunek 5. Położenie Gminy Goniądz na tle regionów fizycznogeograficznych

Źródło: Kondracki J., „Geografia regionalna Polski”, PWN, 2002 r.

Teren gminy znajduje się w strefie powierzchniowego występowania utworów zlodowacenia
środkowopolskiego, a pod względem tektonicznym w obrębie wyniesienia mazursko –
podlaskiego, wchodzącego w skład prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Są to
piaski, piaski ze żwirem i żwiry wodnolodowcowe z przewarstwieniami mułków lub iłów
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warwowych. Utwory rzeczne – mady, mułki, piaski i żwiry występujące w pradolinie Biebrzy
budują taras nadzalewowy wyższy, a ich miąższość dochodzi do 15 m. Tarasy zalewowe
w Dolinie Biebrzy budują osady rzeczne – piaski średnioziarniste, namuły i torfy okresu
holoceńskiego. Dominującym osadem w Dolinie Biebrzy jest torf, a jego miąższość dochodzi
do 6 m.

Gleby
Jakość gleb na terenie gminy w istotny sposób wpływa na jej potencjał. Gleby dobrej jakości
oznaczają nie tylko zdrowe i wysokie plony, ale także warunkują prawidłowy rozwój
człowieka, gdyż wraz z pożywieniem roślinnym i zwierzęcym dostarczają odpowiedniej ilości
wysokokalorycznych składników odżywczych, witamin, substancji mineralnych, niezbędnych
do budowy i właściwego funkcjonowania organizmu. Razem z pożywieniem człowiek pobiera
składniki korzystne, jak i niekorzystne dla swego rozwoju. Jakość gleb ma wpływ na
rozmieszenie upraw rolniczych, ale zależy ona również od odpowiedniej wilgotności,
nawożenia

mineralno

–

organicznego,

warunków

termicznych

oraz

opadów

atmosferycznych.
Dominują tu gleby zaliczone do klas IV b - grunty orne i VI - nieużytki, które występują
w dolinie Biebrzy. Zaliczamy tu takie gleby jak: gleby brunatne, rdzawe, płowe, bielicowe
wytworzone z piasków i żwirów gliniastych, płytkie mady, rędziny i gleby kamieniste.
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Rysunek 6. Gleby w Polsce

Źródło: http://www.geomatura.pl/

Jakość gleb
Obowiązek prowadzenia monitoringu, obserwacji zmian i oceny jakości gleby i ziemi
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z zapisów art. 26 ustawy – Prawo
ochrony środowiska. Kryteria oceny określone są, na podstawie delegacji w art. 105
cytowanej ustawy, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016
poz. 1395).
W 5-letnich odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów
pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla
pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła na lata 2015-2017
i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Na terenie województwa podlaskiego
zlokalizowano 6 punktów, jednak żaden z nich nie obejmował terenu Gminy Goniądz.
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Podsumowując wyniki badań (zgodnie z danymi www.gios.gov.pl) wykazano, że:


w przypadku większości cech opisujących właściwości i jakość gleby nie doszło do
istotnych zmian na przestrzeni 25 lat w porównaniu ze stanem wyjściowym,



w grupie badanych profili zwiększył się udział bardzo kwaśnych oraz kwaśnych gleb,
obecnie przekracza on 60%. Fakt ten wynika z przyczyn naturalnych (głównie skład
mineralogiczny skały macierzystej) oraz wieloletnich zaniedbań w zakresie wapnowania
gleb,



w przedziale czasowym objętym programem Monitoringu poziom zawartości próchnicy
nie uległ zasadniczym zmianom na poziomie całej grupy profili,



badane profile glebowe wykazują duże zróżnicowanie zasobności w przyswajalne formy
składników nawozowych (fosfor, potas, magnez) wynikające z warunków naturalnych
oraz stosowanego poziomu nawożenia. Nie wykazano pogorszenia wskaźników
zasobności gleb w P, K i Mg. W 2015 r. zawartości bardzo niskie i niskie fosforu
odnotowano

jednak

w

prawie

połowie

badanych

punktów

monitoringowych.

Z kolei w przypadku potasu i magnezu odnotowano nieco korzystniejszy poziom
zasobności gleb,


jedynie w 2 próbkach poziom siarki siarczanowej mieścił się w zakresie zawartości
określanej jako antropogenicznie podwyższona. Zauważalny jest też spadek przeciętnej
zawartości siarki na przestrzeni lat, co może skutkować deficytami siarki dla wrażliwych
gatunków roślin uprawnych,



analiza danych z lat 1995 – 2015 wskazuje na postępujący proces zmniejszania się
zawartości kationów zasadowych w rolniczo użytkowanych glebach Polski, przy czym
spadek jest obserwowany dla kationów dwuwartościowych (wapń i magnez), natomiast
nie został wykazany dla potasu oraz sodu,



wyniki

pomiarów

zawartości

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

w poszczególnych latach nie wskazują na wzrost zawartości sumy tych związków na
przestrzeni ostatnich 20 lat. Stosując kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) w roku 2015 gleby nie zanieczyszczone WWA występowały
w 187 lokalizacjach, natomiast 29 zaliczono do gleb zanieczyszczonych (13%). Gleby te
były zanieczyszczone głównie przez 3 węglowodory (BbF, BaP i BaA),


badania

pozostałości

pestycydów

chloroorganicznych

w

glebach,

pobranych

w 2015 r. nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń (Dz.U. 2016, poz. 1395)
dla α-HCH, β-HCH, γ-HCH, Aldryny, Dieldryny i Endryny. Przekroczenia dopuszczalnych
wartości stwierdzono w 14 próbkach dla DDT/DDD/DDE, co stanowiło 6% całego zbioru
profili. W glebach użytków rolnych Polski nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
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zawartości pestycydów związków niechlorowych, takich jak: atrazyny, carbarylu
i carbofuranu. W żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności manebu,


w 2015 roku w przypadku zaledwie 4 profili odnotowano przekroczenia dopuszczalnych
zawartości pierwiastków śladowych, określonych przez Rozporządzenie. Ponadto,
w przypadku żadnego z analizowanych pierwiastków śladowych nie zaobserwowano
trendu akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb obszarów użytkowanych rolniczo.

Badania

gleb

pod

kątem:

odczynu

pH,

potrzeb

wapnowania

oraz

zawartości

w makroelementy: fosfor, potas i magnez na terenie powiatu łomżyńskiego przeprowadziła
natomiast Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku. W latach 2011-2014
przebadano 557 próbek glebowych pobranych z użytków rolnych na terenie powiatu.
W tabeli 5 zaprezentowano szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań.
Tabela 5. Zestawienie zasobności gleb na terenie powiatu monieckiego w latach 2011-2014
Liczba gospodarstw (szt.)

539

Liczba prób (szt.)

3565

Zbadana powierzchnia (ha)

pH (%)

Potrzeby wapnowania (%)

Zawartość fosforu (%)

Zawartość potasu (%)

Zawartość magnezu (%)

8248,10
bardzo kwaśny

25

kwaśny

37

lekko kwaśny

24

obojętny

12

zasadowy

2

konieczne

25

potrzebne

20

wskazane

17

ograniczone

11

zbędne

27

bardzo niska

9

niska

31

średnia

26

wysoka

14

bardzo wysoka

20

bardzo niska

27

niska

35

średnia

23

wysoka

10

bardzo wysoka

5

bardzo niska

9
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niska

16

średnia

33

wysoka

20

bardzo wysoka

22

Źródło: Wyniki badań odczynu i zasobności gleb na terenie poszczególnych powiatów woj. podlaskiego w latach
2011 – 2014

Jednym z podstawowych wskaźników oceny jest odczyn gleb. Zależy on od wielu czynników
m.in.

rodzaju

skały

macierzystej,

składu

granulometrycznego

gleby,

warunków

przyrodniczych oraz zabiegów agrotechnicznych. Na terenie powiatu występuje 37% gleb
kwaśnych, 24% - lekko kwaśnych i 25% - bardzo kwaśnych. Odczyn środowiska glebowego
wpływa w znacznym stopniu na życie roślin, mikroorganizmów ale również na egzystencje
fauny glebowej. Decyduje tym samym o aktywności biologicznej gleby. Częściej spotykane
kwaśne odczyny gleb, powodują obniżanie plonowania roślin. Ułatwiają one również
przyswajanie przez rośliny metali ciężkich. Z odczynem gleb ściśle związana jest także
potrzeba ich wapnowania. Wapnowanie poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne
i biologiczne gleb, jest zabiegiem agrotechnicznym, który powinien być stosowany na tych
terenach, w których procentowy udział gleb wymagających wapnowania w przedziale
koniecznym i potrzebnym przekroczył 50%. Na terenie powiatu monieckiego dla 27%
przebadanych gleb nie dostrzeżono potrzeby wapnowania.
Zawartość w glebie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu jest ważnym
wskaźnikiem pozwalającym ustalić poziom racjonalnego nawożenia.
Fosfor jest składnikiem niezbędnym dla rozwoju roślin, pełniąc ważne funkcje w procesach
życiowych roślin: reguluje podziały komórek, rozwój korzeni, ma wpływ na procesy
kwitnienia, zawiązywanie nasion oraz procesy dojrzewania. Potas jest jednym z trzech, obok
wspomnianych wcześniej azotu i fosforu, makroskładników o zasadniczym znaczeniu
w żywieniu roślin. Pierwiastek ten odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej rośliny,
aktywuje enzymy, bierze udział w procesie fotosyntezy i transportu asymilatów oraz
warunkuje wrażliwość na stres wodny związany z suszą. Z kolei magnez jest składnikiem
o dużym znaczeniu fizjologicznym dla roślin. Podstawowa rola magnezu w roślinie jest
związana z jego obecnością w cząsteczce chlorofilu, a zatem wpływem na procesy
fotosyntezy. Ponadto magnez aktywuje enzymy i reguluje gospodarkę azotem w roślinie.
Pierwiastek ma istotne znaczenie w kształtowaniu jakości produktów roślinnych, z punktu
widzenia ich wartości żywieniowej dla zwierząt i człowieka.
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Procentowy udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu (P2O6) na terenie powiatu
wynosi 40%. Udział gleb o zawartości potasu (K2O) bardzo niskiej i niskiej wynosi 62%,
a magnezu - 25%. Określenie zasobności gleb w makroelementy jest podstawą do ustalenia
optymalnych dawek nawozów sztucznych.
Złoża zasobów geologicznych
Zgodnie z danymi wynikającymi z „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu
na 31.12.2017 r.” na terenie Gminy Goniądz występują niewielkie złoża piasku
i żwiru oraz piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych oraz piasków
kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Teren gminy nie jest zatem zbyt
zasobny w surowce mineralne, jednak konieczne jest podejmowanie działań mających na
celu ochronę już dostępnych zasobów.
Tabela 6. Złoża zasobów geologicznych na terenie Gminy Goniądz
Lp.

1.

Nazwa złoża

Stan
Zasoby
zagospodarowania geologiczne
złoża
bilansowe
Złoża piasku i żwiru – tys. t

Doły*

R

95

Zasoby
przemysłowe

Wydobycie

-

-

-

-

Piaski kwarcowe – tys. m3
1.

Osowiec

R

5.914

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.

Objaśnienia do tabeli:
* - złoża zawierające piasek ze żwirem
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

3.4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na ogólny stan środowiska
przyrodniczego na danym terenie ma jakość i wielkość zasobów wodnych.
Wody powierzchniowe – charakterystyka
Przez teren gminy przepływają takie cieki wodne jak: Jegrznia, Biebrza, Dybła, Biebła,
Czarna Struga, Gołda, Boberka.
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Tabela 7. JCWP na terenie Gminy Goniądz

KOD JCWP

Czy JCWP jest zagrożona
ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych?
(zagrożona/niezagrożona)

Nazwa JCWP

RW2000026289969
Kanał Łęg
RW200017261889
Nereśl od źródeł do Rumejki
RW20001726229929
Pogorzałka z jez. Tajno
RW200017262569
Biebła
RW200017262729
Boberka
RW20001726276
Czarna Struga
RW200017262949
Kosodka
RW20001826269529
Zgniłka
RW2000192628999 Ełk od wypływu z jez. Ełckiego do ujścia
Jegrznia od wypływu z jeziora Dręstwo
RW2000202626959
ozdzielenia się w Kuligach na stare
koryto i Kan. Woźnawiejski
RW20002326254
Kopytkówka
RW20002326269729
Dopływ spod Polkowa
RW20002326269829
Stare koryto Ełku
RW200023262749
Dybła
Biebrza od Horodnianki do Ełku bez
RW20002426279
Ełku
RW200024262999
Biebrza od Ełku do ujścia

niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

Źródło: Programu wodno-środowiskowego kraju

Jakość wód powierzchniowych
Klasyfikacja i badania jakości wód powierzchniowych przeprowadzana jest dla wydzielonych
jednolitych części wód powierzchniowych. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
jest podstawową jednostką gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2268), zgodnie
z Ramową Dyrektywą Wodną. Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno
zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich
i wody podziemne. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) - oznacza oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:


jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,



sztuczny zbiornik wodny,



struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,



morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne.

Stan ekologiczny jednolitych części wód (JCW) powierzchniowych klasyfikuje się na
podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych,
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w

tym

grupa

substancji

szczególnie

szkodliwych

dla

środowiska

wodnego,

i hydromorfologicznych. Elementy te klasyfikuje się na podstawie kryteriów wyrażonych jako
wartości graniczne poszczególnych wskaźników jakości wód z uwzględnieniem typów wód
powierzchniowych.
Stan ekologiczny jest definiowany dla wód naturalnych jako:


bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub zmienionych
tylko w bardzo niewielkim stopniu,



dobry

– gdy zmiany

warunków przyrodniczych

w porównaniu

do

warunków

niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie,


umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu,



słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych (biologicznych,
fizykochemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się
od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód,



zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie występują
typowe dla danego rodzaju wód gatunki.

Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie
zmienionych

klasyfikuje

się

na

podstawie

wyników

klasyfikacji

elementów

fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. Potencjał ekologiczny jest
definiowany jako: maksymalny, dobry, umiarkowany, słaby oraz zły.
Stan chemiczny klasyfikuje się na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód
(substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). Stan chemiczny jest definiowany jako
dobry oraz poniżej stanu dobrego.
Stan wód – w zależności od stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego stan
wód naturalnych, sztucznych i silnie zmienionych może być: dobry lub zły. Stan wód ocenia
się jako dobry, jeśli stan ekologiczny / potencjał ekologiczny osiąga stan dobry lub powyżej
dobrego i stan chemiczny wód także jest na poziomie dobrym.
Zgodnie z „Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu monieckiego” w 2017 roku na terenie powiatu monieckiego
w ramach programu monitoringu wód płynących prowadzono badania w wybranych JCWP
następujących rzek: Narwi, Nereśli, Ełku, Czarnej Strugi, Kanału Łęg, Biebły i Dopływu
z Długołęki.
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Tabela 8. Ocena stanu ekologicznego, chemicznego i stanu wód rzek przypływających przez
Gminę Goniądz
Nazwa jcw

Kod JCWP

Czarna Struga

PLRW20001726276

Stan/potencjał
ekologiczny
umiarkowany

Kanał Łęg

PLRW2000026289969

dobry

Biebła

PLRW200017262469

umiarkowany

Stan
chemiczny
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

Stan wód
zły
zły
zły

Źródło: Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie
powiatu monieckiego, 2018

Czarna Struga jest lewobrzeżnym dopływem Biebrzy, której zlewnia jest położona na
terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rzeka jest odbiornikiem ścieków z miasta
Goniądz. Ocena JCWP Czarna Struga (kod: PLRW20001726276):
 ocena stanu ekologicznego – wody zakwalifikowano do III klasy – stan umiarkowany.
O klasyfikacji zadecydował wskaźnik biologiczny: ichtiofauna;
 ocena stanu chemicznego - brak oceny - ze względu na brak punktowych źródeł zrzutu
substancji priorytetowych, szkodliwych dla środowiska wodnego, nie prowadzono badań
wskaźników służących do oceny stanu chemicznego;
 stan wód - oceniono jako zły.
Kanał Łęg jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Ełk o długości 11,3 km, położonym w zlewni
rzeki Biebrzy. Ocena JCWP Kanał Łęg (kod: PLRW2000026289969):
 ocena potencjału ekologicznego – wody zakwalifikowano do II klasy – potencjał dobry;
 ocena stanu chemicznego - wskazała stan poniżej dobrego ze względu na
ponadnormatywne stężenia substancji z grupy 4.1. tj. substancji priorytetowych;
 stan wód - będący wypadkową stanu ekologicznego i stanu chemicznego oceniono jako
zły.
Biebła jest lewobrzeżnym dopływem Biebrzy o długości 16,00 km i powierzchni zlewni
36,57 km2 , której zlewnia jest położona na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Ocena JCWP Biebła (kod: PLRW200017262469):
 ocena stanu ekologicznego – wody zakwalifikowano do III klasy – stan umiarkowany.
O klasyfikacji zadecydowały wskaźniki biologiczne: fitobentos oraz ponadnormatywne
stężenia wskaźników fizykochemicznych;
 ocena stanu chemicznego - wskazała stan poniżej dobrego ze względu na
ponadnormatywną wartość benzo(a)pirenu;
 stan wód - oceniono jako zły.
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Wody podziemne - charakterystyka
Gmina Goniądz znajduje się w zasięgu następujących jednolitych części wód podziemnych:


PLGW200032;



PLGW200052.

Rysunek 7. Lokalizacja JCWPd nr 32

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/

JCWPd nr 32 obejmuje powierzchnię 7062,1 km. Jego położenie geograficzne:


prowincja: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski,
o podprowincja: Pojezierza Wschodniobałtyckie,


makroregion: Pojezierze Litewskie,
 mezoregiony:

Pojezierze

Zachodniosuwalskie,

Pojezierze

Wschodniosuwalskie, Równina Augustowska,


makroregion: Pojezierze Mazurskie,
 mezoregiony: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Wzgórza
Szeskie, Pojezierze Ełckie,

o podprowincja: Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie,
o makroregion: Nizina Północnopodlaska,
o mezoregiony: Wysoczyzna Kolneńska, Kotlina Biebrzańska, Wysoczyzna
Białostocka, Wzgórza Sokólskie.
W piętrze wodonośnym czwartorzędu na obszarze JCWPd 32 wyróżniono 4 główne
poziomy. Najpłytszy poziom wodonośny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach
oznaczonych jako strefy zasilania i strefy tranzytu. Główne obszary zasilania związane są ze
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strefami wododziałowymi. Przebieg wododziałów podziemnych jest zbliżony do działów
morfologicznych, co w zestawieniu z brakiem silnych wymuszeń zewnętrznych ogranicza
rolę dopływu oraz odpływu podziemnego w bilansie wodnym poziomu Q1. Główną bazę
drenażu dla płytkiego systemu krążenia stanowi Kotlina Biebrzańska. Koryto Biebrzy wraz
z otaczającymi je podmokłościami stanowi doskonale rozwiniętą dolinną strefę drenażową.
Poza drenażem rzecznym istotną rolę odgrywa tu intensyfikacja ewapotranspiracji na
obszarach bagiennych. Poza Kotliną strefy drenażu wód podziemnych związane są
z dolinami głównych dopływów Biebrzy: Netty, Jegrzni, Ełku, Wissy, Sidry, i Brzozówki. Na
północy koryta współczesnych rzek często wykorzystują rynny polodowcowe uformowane
w trakcie zlodowacenia Wisły. Przykładem tego typu formy morfologicznej jest słynna Dolina
Rospudy

Rynny

stanowią

głęboko

wcięte

doliny

wypełnione

głównie

dobrze

przepuszczalnym materiałem o genezie fluwioglacjalnej. Sprzyja to głębokiemu drenażowi
systemu wodonośnego przez koryta nawet niewielkich rzek. Dodatkową rolę w drenażu
odgrywają występujące tu licznie jeziora przepływowe o genezie rynnowej.
Poziom Q2 zasilany jest głównie na drodze przesączania wód z poziomu Q1 przez poziomy
rozdzielające.

Lokalnie

zasilanie

poziomu

może

być

ułatwione

obecnością okien

hydrogeologicznych. Drenaż poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Biebrzy, gdzie
dochodzi do odwrócenia kierunku przesączania przez warstwy rozdzielające.
Poziom

Q3

charakteryzuje

się

silną

nieciągłością

występowania.

Na

obszarach

wysoczyznowych zasilany jest na drodze przesączania z poziomów Q1 lub Q2. Na północy
jednostki drenaż poziomu zachodzi głównie na drodze przesączania wód do niższych
poziomów wodonośnych. Na południu system krążenia wód jest zbliżony do poziomu Q2.
Poziom Q4 występuje głównie w południowej i zachodniej części jednostki. Zasilanie odbywa
się na drodze przesączania przez osady trudnoprzepuszczalne. Poziom obejmujący
najstarsze osady czwartorzędowe oraz wodonośne serie osadowe paleogenu wchodzi
w skład głębokiego systemu krążenia. Przepływ wód odbywa się ku zachodowi
i

południowemu

zachodowi

w

kierunku

stref

zasilania

paleogeńskiego

zbiornika

wodonośnego niecki mazowieckiej.
Poziom J3 zasilany jest głównie na drodze przesączania przez poziomy i warstwy nadległe.
Intensyfikacji zasilania tego poziomu mogą sprzyjać spękania związane ze strefami
dyslokacyjnymi. Przepływ wód odbywa się zapewne w kierunku południowo zachodnim,
w kierunku niecki brzeżnej.
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Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 52

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/

W piętrze wodonośnym czwartorzędu na obszarze JCWPd 52 wyróżniono 3 główne piętra
wodonośne. Najpłytszy poziom wodonośny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach
oznaczonych na załączniku 1 jako strefy zasilania i strefy tranzytu. Główne obszary zasilania
związane są ze strefami wododziałowymi. Przebieg wododziałów podziemnych jest zbliżony
do działów morfologicznych, co w zestawieniu z brakiem silnych wymuszeń zewnętrznych
ogranicza rolę dopływu oraz odpływu podziemnego w bilansie wodnym poziomu Q1. Główną
bazę drenażu dla płytkiego systemu krążenia stanowi dolina Narwi. System koryt rzecznych
wraz z otaczającymi je podmokłościami stanowi doskonale rozwiniętą dolinną strefę
drenażową.

Poza

drenażem

rzecznym

istotną

rolę

odgrywa

tu

intensyfikacja

ewapotranspiracji na obszarach bagiennych. Poza doliną Narwi strefy drenażu wód
podziemnych związane są z dolinami jej głównych dopływów: Narewki, Łoknicy, Orlanki,
Strabelki, Turośnianki, Supraśli, Jaskranki Nereśli i Śliny.
Poziom Q2 zasilany jest głównie na drodze przesączania wód z poziomu Q1 przez poziomy
rozdzielające.

Lokalnie

zasilanie

poziomu

może

być

ułatwione

obecnością okien
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hydrogeologicznych. Drenaż poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Narwi, gdzie
dochodzi do odwrócenia kierunku przesączania przez warstwy rozdzielające.
Poziom Q3 występuje głównie we wschodniej części jednostki. Zasilanie odbywa się na
drodze przesączania przez osady trudnoprzepuszczalne. Poziom obejmujący najstarsze
osady czwartorzędowe wchodzi w skład głębszego systemu krążenia. Przepływ wód odbywa
się ku dolinie Narwi.
Poziom Pg zasilany jest głównie na drodze przesączania przez poziomy i warstwy nadległe.
Strukturę pola filtracji w tym poziomie determinuje układ współczesnej sieci hydrograficznej.
Przepływ wód odbywa się w kierunku stref drenażowych, związanych z dolinami
największych rzek. W przypadku omawianej jednostki kluczową rolę odgrywa dolina Narwi.
Brak danych hydrodynamicznych dla poziomu K nie pozwala na dokładne odwzorowanie
struktury strumienia wód podziemnych. Przypuszczalnie przepływ wód w najwyższej części
piętra kredy nawiązuje do poziomu Pg. Natomiast w części przyspągowej wody podziemne
wchodzą zapewne w skład głębokiego, regionalnego systemu krążenia. Tektonika tej części
platformy wschodnioeuropejskiej sprzyja przepływowi wód w kierunku zachodnim, w stronę
obniżenia podlaskiego i niecki brzeżnej. Na zachodzie zlokalizowane są także główne strefy
drenażu związane z dolinami Dolnej Narwi, Bugu i Wisły.
Jakość wód podziemnych
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć
następujących klas jakości wód podziemnych:


Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których:
a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie
naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się
w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła
hydrogeochemicznego),
b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności
człowieka.



Klasa II – wody dobrej jakości, w których:
a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku
naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych,
b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka
albo jest to wpływ bardzo słaby.
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Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych
są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych
lub słabego wpływu działalności człowieka.



Klasa

IV

–

wody

niezadowalającej

jakości,

w

których

wartości

elementów

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka.


Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.

Powyższa klasyfikacja jest podstawą do oceny stanu chemicznego, gdzie woda klas
I-III oznacza dobry stan chemiczny, a woda klas IV-V oznacza zły stan chemiczny.
Według „Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu monieckiego” pochodzącego z 2018 roku ostatnie badania
stanu chemicznego na terenie powiatu, w ramach monitoringu diagnostycznego, Państwowy
Instytut Geologiczny przeprowadził w 2016 roku. Badania przeprowadzono na terenie gmin:
Trzcianne, Mońki (gmina miejsko-wiejska), Knyszyn (gmina miejsko-wiejska). W sumie
5 punktów pomiarowych. W dwóch punktach pomiarowych klasa jakości wody odpowiadała
I klasie, w dwóch punkach pomiarowych klasa jakości wody odpowiadała III klasie, w jednym
zaś klasie IV.
Na obszarze Gminy Goniądz występują zarówno obszarowe, liniowe, jak również punktowe
źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, do których należą głównie:


ścieki deszczowe spływające z dróg, placów jak i stacji paliw, powodujące
zanieczyszczenie wód powierzchniowych głównie substancjami ropopochodnymi,



nielegalne zrzuty ścieków bytowych,



zanieczyszczenia spływające z pól, obszarów rolnych, szczególnie w okresach po
nawożeniu gruntów rolnych.

Charakter terenu Gminy Goniądz, poza obszarami położonymi nieopodal rzeki Ełk, nie
wykazuje większego zagrożenia powodziowego. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości
sytuacja ta nie może ulec zmianie – pogorszeniu. Dlatego też, aby w przyszłości zapobiec
takim zagrożeniom należy utrzymywać infrastrukturę w dobrym stanie oraz podejmować na
bieżąco różnorodne prace, typu:


bieżące remonty budowli regulacji rzek, potoków;



bieżące remonty, stała konserwacja i renowacja przepustów, rowów i innych urządzeń
odprowadzających wodę lub zabezpieczających odpływ;
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wycinka drzew i krzewów w korytach cieków, co przeciwdziała podnoszeniu się poziomu
zwierciadła wód odpływowych oraz niszczeniu mostów bądź brzegowych ubezpieczeń
dróg;



systematyczne oczyszczanie z rumowiska koryt powyżej zapór przeciwrumowiskowych
i stopni wodnych, stabilizujących dno cieków.

3.5. POWIETRZE
Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie –
Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych,
może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi uzasadnionymi
sposobami korzystania ze środowiska (art. 3 pkt 49 u.p.o.ś.).
Postępująca urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń.
Badania jakości powietrza potwierdzają, iż emisja antropogeniczna jest głównym źródłem
zanieczyszczeń powietrza w województwie podlaskim.
Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział:


źródła

punktowe

związane

z

energetycznym

spalaniem

paliw

i

procesami

technologicznymi w zakładach przemysłowych;


źródła liniowe związane z komunikacją;



źródła powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej i technologicznej.

Podstawową oceną jakości powietrza służącą do stwierdzenia zachowania norm jakości,
a przypadku ich niedotrzymania, wdrożenia działań naprawczych, jest coroczna ocena
wykonywana podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ocena

stopnia

zanieczyszczenia

powietrza

na

terenie

województwa

podlaskiego

dokonywana jest w oparciu o pomiary kontrolne głównych zanieczyszczeń bezpośrednio
emitowanych do atmosfery (emisja) oraz badania monitoringowe substancji powstających
w atmosferze (imisja). Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru
strefy. Od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach
jakości powietrza obowiązuje nowy podział kraju na strefy. W nowym układzie, dla
wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, tj.: dwutlenku siarki (SO2), tlenków
azotu (NO2, NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM10,
pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zawartości w pyle zawieszonym PM10: ołowiu (Pb), arsenu
(As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P), strefę stanowią:


aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,
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miasto (niebędące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,



pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkańców.

W ocenie wyróżnia się 3 podstawowe klasy stref:


Klasa A: poziom stężeń zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio
poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego, poziomu celu długoterminowego;



Klasa B: poziom stężeń jest powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza tej
wartości powiększonej o margines tolerancji (z uwzględnieniem dozwolonej częstości
przekroczeń dla przypadków, gdy są one określone),



Klasa C: poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines
tolerancji (z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń dla przypadków, gdy są
one określone), poziom docelowy, poziom celu długoterminowego.

W województwie podlaskim, występują dwie strefy: aglomeracja białostocka (kod PL2001),
stanowiąca obszar powiatu miasta Białystok oraz strefa podlaska (kod PL2002), obejmująca
pozostałe tereny województwa (w tym m.in.: Gminę Goniądz). Oceny jakości powietrza
według kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin dokonano na podstawie ocen wyników
pomiarów poszczególnych zanieczyszczeń ze stacji:


w Aglomeracji Białostockiej (2 stacje tła miejskiego i 1 stacja podmiejska);



w Strefie Podlaskiej: na terenie miasta Łomża (1 stacja tła miejskiego), miasta Suwałki
(1 stacja tła miejskiego), w Borsukowiźnie na obszarze gminy Krynki (1 stacja tła
wiejskiego do oceny narażenia ekosystemów; reprezentatywna dla województwa);



oraz 1 stacji mobilnej (w 2017 r. prowadzono pomiary w Augustowie);

Badania zanieczyszczeń powietrza uzupełniono o obiektywne metody szacowania emisji.

Kryteriami klasyfikacji stref są:


dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby
przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonego dla niektórych zanieczyszczeń),



dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,



poziomy docelowe,



poziomy celów długoterminowych.

Wykonywana corocznie „Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref
województwa podlaskiego” wykazała w 2017 r. przekroczenie:


poziomu docelowego benzo(a)pirenu w dwóch ocenianych strefach: aglomeracji
białostockiej i strefie podlaskiej. Obu strefom nadano klasę C. Największymi obszarami
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przekroczeń są: wszystkie miasta powiatowe województwa podlaskiego oraz inne
mniejsze miejscowości szczegółowo wskazane na rysunku 9.
Rysunek 9. Średnia roczna emisja benzo(a)pirenu

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 r.



poziomów celów długoterminowych dla ozonu, według kryterium – ochrona zdrowia,
w strefach aglomeracja białostocka i strefa podlaska oraz według kryterium – ochrona
roślin - w strefie podlaskiej, klasyfikujące wszystkie strefy do klasy D2.

W

przypadku

pozostałych

zanieczyszczeń

podlegających

ocenie

nie

zanotowano

przekroczeń poziomów docelowych oraz celów długoterminowych.
Szczegółowe

dane

dotyczące

oceny

stanu

wystąpienia

poszczególnych

rodzajów

zanieczyszczeń zawarto w tabelach 9-11.
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Tabela 9. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych
zanieczyszczeń w celu ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie

Klasa strefy

SO2

A

NO2

A

pyłu PM10

A

ołów

A

benzen

A

tlenek węgla

A

pył zawieszony PM2,5

C

kadm

A

arsen

A

nikiel

A

benzo(a)piren

C

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku

Tabela 10. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych
zanieczyszczeń w celu ochrona roślin
Zanieczyszczenie

Klasa strefy

SO2

A

NOx

A

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku

Tabela 11. Klasyfikacja strefy podlaskiej z uwzględnieniem poziomów docelowych oraz
celów długoterminowych dla ozonu - ochrona zdrowia i roślin
Zanieczyszczenie
ozon

AOT 40

Symbol klasy poziom celu
długoterminowego
AOT 40

A

D2

Symbol klasy poziom docelowy

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku

Zgodnie z „Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu monieckiego” na terenie powiatu największymi źródłami
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są ciepłownie miejskie i osiedlowe oraz
zakłady przemysłowe zlokalizowane w Mońkach. Brak dodatkowych informacji o miejscach
przeprowadzenia kontroli na terenie Gminy Goniądz.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
59

3.6. KLIMAT AKUSTYCZNY
Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki
w

danym

miejscu

i

czasie.

Jest

zanieczyszczeniem

środowiska

przyrodniczego

charakteryzującym się różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Skutki
oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka oraz środowisko naturalne są bardzo dotkliwe.
Hałas pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania, na
hałas komunikacyjny i przemysłowy:


hałas przemysłowy - jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na
zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg
ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej
charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są
zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze;



hałas

komunikacyjny

pochodzi

od

środków

transportu

lotniczego,

kolejowego

i drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras
komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu,
zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego
ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez:


utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;



zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

Hałas przemysłowy
Według „Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu monieckiego” powstałego w 2018 roku zagrożenie hałasem
przemysłowym jest związane głównie z niekorzystną lokalizacją zabudowy mieszkaniowej,
w pobliżu zakładów. Od stycznia 2017 r. na terenie powiatu Inspektorat przeprowadził
kontrole 8 podmiotów – żadne z nich nie były przeprowadzane na terenie Gminy Goniądz.
Systemy lokalizacji nowych inwestycji i sporządzania ocen ich oddziaływania na środowisko,
kontroli oraz egzekucji nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenia zasięgu
rozprzestrzeniania tego rodzaju hałasu. Ważne jest również to, że dla niewielkich źródeł
hałasu przemysłowego, istnieje wiele różnych prostych możliwości ograniczenia emisji do
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środowiska przez zastosowanie skutecznych rozwiązań technicznych takich jak: tłumiki,
obudowy dźwiękochłonne, zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian czy stolarki okiennej
pomieszczeń, w których pracują hałasujące maszyny.
Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny pochodzi z przebiegających przez gminę szlaków komunikacyjnych.
Przez teren gminy przebiegają dwa ciągi dróg o statusie wyższym niż powiatowe:
- droga krajowa nr 65 Białystok – Mońki - Grajewo-Ełk, na długości 9,5 km,
- droga wojewódzka Nr 670 Osowiec -Dąbrowa Białostocka -Nowy Dwór -Granica Państwa,
na długości 17,0 km.
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wynosi 63 km i są to
następujące ciągi drogowe:


1799B – od drogi 65 – Białogrądy -Osowiec -Wólka Piaseczna -Goniądz,



1800B – Budne - Żarnowo-do drogi 1799B,



1838B – (od drogi 64- Strękowa Góra - Laskowiec – Gugny) -Osowiec,



1841B – Krypno-Bajki Stare- Trzcianne - Downary do drogi 65,



1840B– droga 1838B-Wilamówka,



1847B – Goniądz – Downary - Plac,



1417B – (Hornostaje) - granica Gminy - Goniądz,



1848B – (Kosiorki) - granica Gminy - Goniądz,



1849B– do drogi 670-Klewianka – Białosuknia – dr. Nr 1412B,



1848B– Klewianka – Piwowary - granica Gminy - (Kosiorki),



1850B – droga 1849B - granica Gminy- (Gurbicze),



1851B– od drogi 670-Smogorówka Dolistowska - granica Gminy-(Radzie),



1852B – od droga 670-Wroceń,



1853B– droga 1851B- Smogorówka Goniądzka.

Pozostałe ciągi drogowe to drogi gminne o łącznej długości 80,1 km oraz drogi niepubliczne
(wewnętrzne).
Tabela 12. Wykaz dróg gminnych, stan na 29.12.2017 r.
Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość
(km)

1

103361B

Goniądz-Białosuknia

6,77

2

103362B

Downary do drogi Osowiec Mężenin

3

103363B

Goniądz-Dawidowizna

1,21
4,07
1,8

Klasa
drogi
L

L
L
L

Rodzaj
nawierzchni
gruntowa
wzmocniona
żwirem
bitumiczna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość
(km)

Klasa
drogi
L

1,57
2,29

4

103364B

Od drogi Osowiec-SuchowolaKrzecze-Smogorówka Gon.I-do
granicy gminy

5

103365B

Downary-Owieczki do drogi
Białystok-Elk

6

103366B

Goniądz-Szafranki do drogi
Osowiec-Suchowola

1,67

7

103367B

Białosuknia-Granica gminy

1,76

8

103368B

Wroceń-Krzecze-Białosuknia

6,31

9

103369B

10

103370B

Białosuknie kol.-Białosuknie gr.
gminy
Smogorówka Gon.I-Smogorówka
Gon.II do drogi Krzecze-Białosuknia

2,60
0,37
0,90

L
L
L

2,64
2,93
1,38

11

103371B

Kramkówka Mała-Sobieski

12

103372B

Od drogi Osowiec-suchowola-Łazy
do drogi Białystok-Ełk

13

103373B

Goniądz-Wojtówstwo-kol.OwieczkiŻodzie

14

103374B

15

103375B

16

103376B

17

103377B

18

103378B

19

103379B

Od drogi Downary-TrzcianneKramkówka Duża do dr.nr 8

0,39

20

103380B

Kramkówka Mała do kol.Mejły

1,97

21

103381B

Wojtówstwo-Mierkienniki

3,11

22

103382B

23

103383B

24

103384B

Od drogi Wroceń do drogi OsowiecSuchowola-Dolistowo

1,38

25

103385B

Od drogi Smogorówka Gon.kolSmogorówka Gon.-granica gminy

1,68
0,48

Od drogi Goniądz-Białosuknie do
drogi Klewianka-Białosuknia
Od drogi Osowiec-MężeninUścianek
Od drogi Osowiec-MężeninOlszowaDroga
Od drogi Osowiec-Mężenin-Olszowa
Droga-do drogi Osowiec-Mężenin
Od drogi Osowiec-Mężenin-Downary
do drogi Downary-Trzcianne

L
L

L
L
L
L
L
L

0,80
2,10
1,36

L
L
L

4,78
1,63
1,81
0,96
6,57
0,79
1,6

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Piwowary do drogi GoniądzBiałosuknia
Białosuknia-granica gminy w kier.
Krzeczkowo

2,14
2,15

L
L
L

L
L

Rodzaj
nawierzchni
gruntowa
wzmocniona
żwirem
bitumiczna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
naturalna
gruntowa
wzmocniona
żwirem
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
wzmocniona
żwirem
bitumiczna
gruntowa
naturalna
gruntowa
wzmocniona
żwirem
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
gruntowa
wzmocniona
żwirem
gruntowa
naturalna
gruntowa
naturalna
gruntowa
wzmocniona
żwirem
bitumiczna
gruntowa
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość
(km)

26

103386B

Smogorówka Dolistowska-do drogi
Osowiec-Suchowola

1,22

27

103387B

Od drogi powiatowej nr 1852 do drogi
wojewódzkiej nr 670

28

103388B

Przez wieś Owieczki do drogi
gminnej nr 103365B
RAZEM

1,49
2,54
0,65
0,09

Klasa
drogi
L
L
L
L
L

Rodzaj
nawierzchni
naturalna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
naturalna
bitumiczna
gruntowa
naturalna

79,92
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Goniądzu

Ulice gminne w mieście Goniądz:
- Wojska Polskiego – nawierzchnia bitumiczna,
- Dolistowska – bitumiczna, gruntowa wzmocniona żwirem,
- Nadbiebrzańska – gruntowa naturalna i wzmocniona żwirem,
- Nowy Świat – bitumiczna,
- Ogrodowa – bitumiczna,
- Demokratyczna – bitumiczna, gruntowa naturalna i wzmocniona żwirem,
- Mjr. Węgielnego – bitumiczna,
- Jadźwingowska – bitumiczna,
- Polna – gruntowa naturalna,
- Mostowa - gruntowa wzmocniona żwirem,
- Społeczna - gruntowa wzmocniona żwirem,
- Piotra z Goniądza - gruntowa wzmocniona żwirem,
- Witosa - gruntowa naturalna i wzmocniona żwirem,
- Św. Rozalii – bitumiczna, trylinka, gruntowa wzmocniona żwirem,
- Kwiatowa – bitumiczna,
- Różana – bitumiczna,
- Szkolna – gruntowa naturalna,
- Sadowa – gruntowa naturalna,
- Kąpielowa – brukowcowa, gruntowa naturalna,
- Gęsia - gruntowa naturalna,
- Bednarska – gruntowa wzmocniona żwirem,
- Słoneczna - gruntowa naturalna,
- Spółdzielcza - gruntowa naturalna,
- Podgórna - gruntowa naturalna.
Razem 9,33 km.
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Według „Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na terenie powiatu monieckiego”
Zgodnie z zapisami „Oceny wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie
województwa podlaskiego w 2017 roku” w 2017 r. WIOŚ przeprowadził pomiary hałasu
drogowego

w

3

miejscowościach

województwa

podlaskiego.

Na

ich

podstawie,

w Zabłudowie, Zambrowie i Miastkowie, wyznaczono wartości wskaźników długookresowych
(LDWN i LN) mających zastosowanie przy prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hałasem, oraz wartości wskaźników krótkookresowych (LAeqD i LAeqN)
mających zastosowanie w odniesieniu do wartości dopuszczalnych hałasu w ciągu jednej
doby. W każdej badanej miejscowości (tzw. obszarze) wyznaczono jeden punkt pomiarowy,
w którym badano wskaźniki długookresowe oraz dodatkowo po 4 punkty do badań poziomów
krótkookresowych. Czas pomiarów długookresowych w każdym obszarze wynosił łącznie
8 dób pomiarowych w następujących cyklach: 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba
podczas weekendu w okresie wiosennym, 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas
weekendu w okresie jesiennym, 1 doba w dni powszednie w porze letniej, 1 doba w weekend
w porze letniej. Pomiary krótkookresowe wykonywano w ciągu 1 doby w każdym z 4 punktów
w danym obszarze badań. Badań nie przeprowadzono na terenie Gminy Goniądz, można
jednak uznać, że sytuacja jest analogiczna.
W pomiarach długookresowych LDWN przekroczenia stwierdzono w 2 punktach pomiarowych,
LN w jednym (na 3 punkty pomiarowe). W pomiarach krótkookresowych stwierdzono
przekroczenia LAeqD w 7 punktach, a LAeqN w 8 punktach (na 12 punków pomiarowych). Tym
samym przeprowadzone w 2017 roku pomiary hałasu komunikacyjnego wykazały
występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu zarówno w porze dziennej jak
i nocnej.

3.7. DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE
Na terenie gminy znajduje się wiele godnych poznania, cennych zabytków kultury sakralnej.
W Goniądzu warty obejrzenia jest neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Agnieszki
i św. Antoniego Paderewskiego zbudowany w latach 1922-24, a zaprojektowany przez
Oskara Sosnowskiego. Interesująca jest kapliczka pod wezwaniem św. Floriana z 1864 roku
z zabytkowym krucyfiksem, kaplica cmentarna pod wezwaniem Świętego Ducha z 1907r.,
drewniany młyn wodny z końca XIX w., drewniane i murowane domy z początku XX w., ruiny
polskich schronów bojowych z 1939r. W wielu wsiach na terenie gminy zachowała się
skromna architektura drewniana oraz przydrożne krzyże i kapliczki. Wędrując leśnymi
szlakami spotkać można pomnikowe drzewa i głazy.
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Jednym z kluczowych zabytków gminy jest Twierdza Osowiec wybudowana przez carską
Rosję, składająca się z czterech fortów. Twierdza do dzisiaj jest cennym zabytkiem rosyjskiej
architektury obronnej z I połowy XIX wieku. Do dnia dzisiejszego można podziwiać kunszt
wykonania projektantów budowy, sposobów wykorzystania warunków terenowych, oraz
naturalnych systemów wodnych, które działają do dnia dzisiejszego mimo że od chwili
wybudowania tych systemów minęło przeszło sto lat to działają one nadal nie wymagając
żadnej ingerencji człowieka. Powodzenie cieszy się Muzeum Twierdzy Osowiec.
Zwiedzający spotykają tu prawdziwych pasjonatów, doświadczonych przewodników,
historyków, którzy wspaniałymi opowieściami przybliżają dawne dzieje, budzą duchy
przeszłości. Informacje o zwiedzaniu Twierdzy Osowiec i jej muzeum można uzyskać przy
bramie wejściowej do Jednostki Wojskowej w Osowcu – Twierdzy.
W związku z przystąpieniem Gminy Goniądz do Projektu Turystyczno – Rekreacyjnego
„Szlak Wodny Króla Stefana Batorego: Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew
– Biebrza – Kanał Augustowski (Niemen) jednym z założonych działań inwestycyjnych
w ramach projektu jest odnowa zabytków i miejsc historycznych Goniądza:


Przywrócenie stanu pierwotnego młyna mieszczącego się przy ul. Mickiewicza na
Czarnej



Strudze;



Odrestaurowanie dawnej lodowni;



Budowa deptaka prowadząca do kapliczki Św. Floriana;



Odbudowa żupy solnej w okolicy wsi Szafranki.
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Tabela 13. Zabytki na terenie gminy

Miejscow.

adres

zabytek

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru

Downary

zespół kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej

x

x

Downary

kościół parafialny p.w. MB Anielskiej

x

x

Downary

plebania w zespole kościoła

x

x

Downary

cmentarz rzymskokatolicki

x

Goniądz

układ przestrzenny miasta

x

x

Goniądz

kościół parafialny p.w. śś. Agnieszki i Antoniego

x

x

Goniądz

kaplica cmentarna p.w. św. Ducha

x

x

Goniądz

kaplica p.w. św. Floriana

x

x

Goniądz

kaplica cmentarna

x

Goniądz

cmentarz rzymskokatolicki (najstarsza część)

x

cmentarz żydowski

x

młyn wodny "Dołek"

x

dom mieszkalny

x

dom mieszkalny

x

Goniądz
Goniądz
Goniądz
Goniądz

droga Goniądz Downary
ul. Jagiellońska
nr 2
Plac 11 listopada
1
Plac 11 listopada
11

x

nr rej

l dz

A-16 z dn. 19.12.2000
r.
A-16 z dn. 19.12.2000
r.
A-16 z dn. 19.12.2000
r.

ZN-4401/11/2000
ZN-4401/11/2000
ZN-4401/11/2000

411 z dn. 18.07.1990
r.
A-493 (d. 94) z dn.
23.04.1981 r.
A-495 (d. 93) z dn.
8.04.1988 r.
A-494 (d. 95) z dn.
23.04.1981 r.

KL.WKZ5340-16/90

A-119 (d. 361) z dn.
8.04.1988 r.

KL.WKZ5340-8/88

66

Miejscow.

Goniądz

adres

plac 11 listopada
33
Plac 11 listopada
38
ul. Mickiewicza 6
ul. Stary Rynek 1

zabytek

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru

nr rej

dom mieszkalny

x

dom mieszkalny, ob. siedziba urzędu miasta

x

dom mieszkalny
dom mieszkalny
kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
cmentarz rzymskokatolicki
dworzec kolejowy
wieża ciśnień

x
x
x
x
x
x

Osowiec

Twierdza Osowiec

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Fort I (Góra Skorbielewa)

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Koszary dwukondygnacyjne w części centralnej fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym pd. barku fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Goniądz
Goniądz
Goniądz
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec

Osowiec
Osowiec

Osowiec nr 1

Schron pogotowia artylerii dla 1 armaty przeciwszturmowej w
rawelinie fortu
Schron pogotowia artylerii dla 1 armaty przeciwszturmowej w
rawelinie fortu

Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Prochownia w wale wysokim z poterną do drogi dozorowania i ze

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

l dz

KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ-
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Miejscow.

adres

zabytek

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru

nr rej

schronem pogotowia w koroni…
Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Brama pod wałem trawersu między częścią centralną i pn. fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec
Osowiec
Osowiec

Schron pogotowia dwukondygnacyjny w wale głównym pd. barku
fortu
Schron pogotowia dwukondygnacyjny w wale głównym pd. barku
fortu
Schron pogotowia trzykondygnacyjny w wale głównym pd. barku
fortu

Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym pd. barku fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia trzykondygnacyjny w wale głównym pd. barku
fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia w wale głównym czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia nr 7 w wale wysokim pn. barku fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Prochownia w wale wysokim z poterną do drogi dozorowania w szyi
fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Brama nr 3 pod wałem trawersu między częścią centralną i pn.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Brama pn. w części pn.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Ława strzelecka typu francuskiego w wale niskim pn. barku fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

l dz

5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
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Miejscow.

adres

zabytek

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru

nr rej

Osowiec

Prochownia w części centralnej fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Prochownia nr 6 w wale wysokim z poterną do drogi dozorowania i ze
schronem pogotowia w koroni…

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia dwukondygnacyjny w wale głównyym czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

schron pogotowia nr 9 z pancernym stanowiskiem obserwacyjnym w
wale wysokim czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Koszary nr 46 w części pn. fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Śluza nr 1 fortu I Centralnego i międzypola - fort I - punkt oporu Góra
Skobielewa

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Warsztaty artyleryjskie w części pn. fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia trzykondygnacyjny w wale głównym pd. barku
fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia nr 12 w wale wysokim czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Schron pogotowia artylerii dwukondygnacyjny w wale niskim czoła
fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Ława strzelecka typu francuskiego w wale niskim czoła fortu

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec

Samodzielny punkt oporu nr 2 pozycji zarzecznej (fort II)

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

Osowiec
Osowiec

ciężki schron bojowy z kopułą pancerną CKM sektora "Osowiec"
odcinka "Osowiec"
brama półbocna w części północnej fortu

l dz

KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98
KL-WKZ5340-2/98

x
x
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Miejscow.

adres

zabytek

Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec

ul. Kościelna

kościół par. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
Schron pogotowia redanu nr 1 pozycji zarzecznej (fort II)
Koszary szyjowe nr 38 fortu
schron śluzy kanału rudzkiego pozycji zarzecznej (fort II)
Brama pod wałem trawersu między częścią centralną a pd. Fortu
fort III i fort IV
Pancerne stanowisko obserwacyjne artylerii nr 1 punktu oporu Góra
Skobielewa
Pancerne stanowisko obserwacyjne artylerii nr 4 punktu oporu Góra
Skobielewa
Tradytor artyleryjski dla 2 armat 75 mm (blokhauz nr 1024)
Prochowania w wale wysokim z poterną do drogi dozorowania w szyi
fortu
Schron pogotowia redanu nr 2 pozycji zarzecznej (fort II)
Schron pogotowia z poterną do półkaponiery nr 39 i koszar szyjowych
nr 38 fortu
Schron pogotowia artylerii dla 2 armat przeciwszturmowych punktu
oporu Góra Skobielewa
Schron na cysternę paliwową na międzypolu fort I - fort III
Schron pogotowia (zach.) baterii stałej nr 4 na międzypolu fort I - fort
III
fort II (pozycja zarzeczna)
Zespół obronny redanu pozycji zarzecznej (fort II)
Schron pogotowia - wartownia zespołu obronnego redanu pozycji
zarzecznej (fort II)
Schron pogotowia (wsch.) baterii stałej nr 4 na międzypolu fort I - fort

Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec
Osowiec

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

nr rej

l dz

551 z dn. 9.10.1998 r.
551 z dn. 9.10.1998 r.
551 z dn. 9.10.1998 r.
551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x
x

x
x

551 z dn. 9.10.1998 r.
551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.
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Miejscow.

Osowiec
Osowiec
Osowiec
Twierdza
Wojtowstw
o
Wojtowstw
o
Wólka
Piaseczna

adres

wpis
any
włącz
do
ony
rejes
tru

zabytek

III
Prochowania w wale wysokim z poterną do drogi dozorowania w szyi
fortu
Pancerne stanowisko obserwacyjne artylerii nr 2 punktu oporu Góra
Skobielewa

nr rej

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

x

x

551 z dn. 9.10.1998 r.

cmentarz wojskowy

x

młyn wodno-motorowy (nr 2)

x

młyn wodno-motorowy-elektryczny (nr 3)

x

lekki schron bojowy na CKM tradytorowy dwustronny pozycji
wysuniętej "Wólka Piaseczna" sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

Wólka
Piaseczna

lekki schron bojowy na CKM tradytorowy jednostronny pozycji
wysuniętej "Wólka Piaseczna" sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

Wólka
Piaseczna

lekki schron obserwacyjny pozycji wysuniętej "Wólka Piaseczna"
sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

Wólka
Piaseczna

lekki schron bojowy na CKM tradytorowy jednostronny pozycji
wysuniętej "Wólka Piaseczna" sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

Wólka
Piaseczna

lekki schron obserwacyjny pozycji wysuniętej "Wólka Piaseczna"
sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

Wólka
Piaseczna

lekki schron bojowy na CKM tradytorowy jednostronny pozycji
wysuniętej "Wólka Piaseczna" sektora "Goniądz" odcinka "Osowiec"

x

l dz

Źródło: Wojewódzka ewidencja zabytków. Stan na 23 października 2018 roku
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3.8. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, OBSZARY NATURA 2000
Obszarami chronionymi na ternie Gminy Goniądz są:


Biebrzański Park Narodowy,



Dolina Biebrzy (obszar chronionego krajobrazu),



Dolina Biebrzy (obszar Natura 2000),



Ostoja Biebrzańska (obszar Natura 2000),



pomniki przyrody.

Zajmują one ponad połowę obszaru gminy.
Biebrzański Park Narodowy (utworzony w 1993 roku). Jest to największy park narodowy
w Polsce. Jego powierzchnia to 59 223 ha, a otuliny wokół niego to 66 824 ha. Na terenie
gminy znajduje się 22 087 ha, co stanowi 37,29 % całkowitej powierzchni BPN bez otuliny.
Ten rozległy obszar uznawany jest za osobliwość przyrodniczą nie tylko w skali kraju, lecz
również Europy. Obszary leśne zajmują 15547 ha, 18181 ha to grunty rolne i 24604 ha to
nieużytki - w rzeczywistości najbardziej wartościowe ekosystemy - słynne Bagna
Biebrzańskie. Powierzchnia 3936 ha została objęta ochroną ścisłą (rezerwat Czerwone
Bagno). Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej wielkiego obniżenia terenu o długości ponad 100 km, powstałego w okresie zlodowaceń:
środkowopolskiego i bałtyckiego. Wypełnia ją kilkumetrowa warstwa torfu. Jest to największy
i najbardziej naturalny w Europie Środkowej kompleks torfowisk o powierzchni ok. 90000 ha.
Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności
i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny
pochodzenia północnego i relikty glacjalne. Dotychczas w dolinie Biebrzy stwierdzono
występowanie 872 gatunków roślin naczyniowych, z których 67 jest objętych prawną ochroną
gatunkową w Polsce, zaś 9 umieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, jako
gatunki ginące bądź zagrożone wyginięciem. Według dotychczasowych danych na
siedliskach mokradłowych doliny Biebrzy występują zbiorowiska ponad 60 zespołów
roślinnych, w tym niemal wszystkie zbiorowiska siedlisk wodnych, bagiennych i torfowych
spotykane w Polsce. Ogromnym walorem doliny Biebrzy jest zachowana dwukierunkowa
strefowość ekologiczna tj. poprzeczna i podłużna strefowość siedliskowo - roślinna
uwarunkowana różnymi stosunkami hydrologicznymi. Dolina Biebrzy jest unikatową w skali
Europy enklawą dla ptaków wodno-błotnych. Obserwowano tu dotychczas 263 gatunki
ptaków, w tym 185 gatunków lęgowych. Spośród 56 gatunków uznanych w Polsce za
zagrożone wyginięciem 21 gnieździ się w parku, np.: dubelt, wodniczka, rybitwa czarna, orlik
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grubodzioby. Dla niektórych ptaków wodno-błotnych Bagna Biebrzańskie są jedną
z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej. Na
obszarze parku stwierdzono występowanie 47 gatunków ssaków, 12 gatunków płazów,
5 gatunków gadów i 37 gatunków ryb. Fauna bezkręgowców jest słabo poznana. Jak dotąd
zarejestrowano tu występowanie: 607 gatunków motyli - z tego 93 gatunki motyli dziennych,
42 gatunki chruścików, ok. 400 gatunków pająków i 19 gatunków pijawek. Wybitne walory
przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego zadecydowały o objęciu tego obszaru
Międzynarodową Konwencją RAMSAR, chroniącej obszary wodno – błotne. Obszar Bagien
Biebrzańskich ma rekomendacje do uznania za Obiekt Dziedzictwa Światowego, wydane
przez Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków Narodowych i Parków
Natury Europy.
Nie obowiązuje plan ochrony, obowiązują zadania ochronne. Zostały one ustanowione
poprzez Zarządzenie Nr 20 Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
z 2013 r. poz. 30). Zarządzenie dotyczące zadań ochronnych zmieniony m.in. Zarządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań
ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia
nr 20 Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. sposobami ochrony na obszarach
objętych ochroną ścisłą są:


remont przepustu z piętrzeniem i modernizacja przepustu bez piętrzenia na przepust
z piętrzeniem,



usunięcie obcego gatunku inwazyjnego – łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus).

Sposobami ochrony na obszarach objętych ochroną czynną w ekosystemach leśnych są
m.in.:


wycięcie gniazd w drzewostanie w okresach od 2 stycznia do końca lutego i od
16 sierpnia do końca grudnia,



uprzątnięcie drzew i krzewów,



przygotowanie

gleby

pod

sadzenie

gatunków

liściastych

(przebudowa

drzewostanów),


przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych i iglastych (odnowienia
drzewostanów uszkodzonych przez silne wiatry – dolesienia luk),



przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach
leśnych w ramach poprawek,



pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielne,
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regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia
wczesne),



regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg
o charakterze czyszczeń późnych) poprzez usuwanie zbędnych drzew, w okresie od
2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia,



regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku
od 21 do 40 lat poprzez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz
należących do gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do
końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia,



regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych
niż 40 lat poprzez usuwanie drzew zbędnych w tym należących do gatunków
niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia
do końca grudnia,



zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate (Cervidae),



zabezpieczenie upraw leśnych za pomocą osłonek mechanicznych,



ogrodzenie upraw leśnych siatką w celu ochrony przed zwierzętami,



konserwacja istniejących ogrodzeń,



odsłonięcie lub oznakowanie granic leśnych w okresie od 2 stycznia do końca lutego
i od 16 sierpnia do końca grudnia,



monitorowanie i prognozowanie występowania owadów poprzez:
o wykładanie pułapek feromonowych na:


brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),



brudnicę nieparkę (Lymantria dispar),



kornika drukarza (Ips typographus),



zwójkę dębową (Archips xylosteana),

o wykładanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus),
o zakładanie opasek lepowych na miernikowce (Geomatridae),
o jesienne poszukiwania owadów w ściółce na próbnych powierzchniach
podokapowych,


ewentualne

przeciwdziałanie

szkodom

i

zagrożeniom

powodowanym

w drzewostanach przez masowe pojawianie się owadów i grzybów, poprzez:
o korowanie drewna leżącego,
o usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady, grzyby lub
uszkodzonych w skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych,
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usuwanie drzew wywróconych lub złamanych przy drogach, szlakach turystycznych,
w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych stwarzających
zagrożenie dla ludzi i mienia,



usunięcie obcego gatunku inwazyjnego słonecznika bulwiastego (Helianthus
tuberosus),



usunięcie obcych gatunków inwazyjnych:
o niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),
o tawuły (Spiraea sp.),



usuwanie innych obcych gatunków inwazyjnych, np.:
o dębu czerwonego (Quercus rubra),
o czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),
o klonu jesionolistnego (Acer negundo).
Rysunek 10. Teren gminy a Biebrzański Park Narodowy
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Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” – obejmuje fragment doliny Biebrzy
o charakterze naturalnym, pełniącej rolę otuliny górnej części Biebrzańskiego Parku
Narodowego, nad Kanałem Augustowskim i w dolinie rzeki Netty.
Akt prawny związane z utworzeniem obszaru:


Uchwała Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy"
(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 2121).

Inne akty prawne związane z obszarem:


Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 27 kwietnia 1982 r.
(Dziennik Urzędowy WRN),



Rozporządzenie Nr 6/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie
zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu i wokół jezior
województwa suwalskiego (Dz. Urz. Województwa Suwalskiego z 1991 r. Nr 17,
poz. 167),



Rozporządzenie Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r.
w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu
województwa suwalskiego (Dz. Urz. Województwa Suwalskiego z 1998 r. Nr 36,
poz. 194),



Rozporządzenie Nr 18/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

zasad gospodarki przestrzennej

na

Obszarach Chronionego Krajobrazu województwa suwalskiego (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 20 września 2004 r. Nr 142, poz. 1901),


Rozporządzenie Nr 15/05 Wojewody Podlaskiego z 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Biebrzy" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
8 marca 2005 r. Nr 54, poz. 728),
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Rozporządzenie Nr 58/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy"
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2005 r. Nr 180, poz. 2093),



Uchwała Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Obszarów Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy"
(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 2121).

Granice obszaru: położony w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim na terenie
gmin: Augustów (5 167,84 ha), Bargłów Kościelny (3 177,08 ha), Lipsk (4 531,33 ha)
i Sztabin (14 364,47 ha) oraz w powiecie monieckim na terenie Gminy Goniądz
(1 201,55 ha).
Nie obowiązuje ochrona na podst. prawa międzynarodowego.
Na Obszarze zakazano:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
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.
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Rysunek 11. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Obszar NATURA 2000 Dolina Biebrzy (kod PLH200008) – dyrektywa siedliskowa. Akt
prawny związany z ustanowieniem terenu:


Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 12 str.383).

Powierzchnia:

121.206,2300

ha.

Nie

obowiązuje

ochrona

na

podstawie

prawa

międzynarodowego. Dolina Biebrzy to szerokie, płaskie obniżenie terenu wypełnione torfem,
położone od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn:
Grodzieńskiej, Sokólskiej, Goniądzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej. 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. Dominującymi siedliskami w obszarze są siedliska mokradłowe:
zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi torfowiska niskie ze
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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.
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92I43IEWG: Aspius aspius, Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Canis
lupus, Castor fiber, Cobitis taenia, Coenonympha oedippus, Cypripedium calceolus,
Eudontomyzon spp, Euphydryas maturna, Hamatocaulis vernicosus, Leucorrhinia pectoralis,
Liparis loeselii, Lutra lutra, Lycaena dispar, Lycaena helle, Misgurnus fossilis, Myotis
dasycneme, Myotis dasycneme, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Pulsatilla
patens, Rhodeus amarus, Saxifraga hirculus, Thesium ebracteatum, Triturus cristatus, Unio
crassus, Vertigo angustior, Vertigo geyeri, Vertigo moulinsiana.
Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony na poziomie międzynarodowym,
rodzaj: ramsar, nazwa obszaru: Biebrzański Park Narodowy.
Rysunek 12. Obszar NATURA 2000 Dolina Biebrzy a obszar Gminy Goniądz

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Obszar NATURA 2000 Ostoja Biebrzańska (kod PLB200006) – dyrektywa ptasia. Akty
prawne związane z utworzeniem:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dziennik Urzędowy 04.229.2313).

Powierzchnia:

148.509,3300

ha.

Nie

obowiązuje

ochrona

na

podstawie

prawa

międzynarodowego. Nie ustanowiono plan zadań ochrony albo plan ochrony.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
79

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92I43IEWG: Acrocephalus paludicola, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas penelope,
Anser albifrons, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila pomarina, Asio
flammeus, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Calidris alpina, Caprimulgus europaeus, Chlidonias
hybridus, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus
gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Crex crex,
Cygnus columbianus bewickii, Cygnus cygnus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos
medius, Dryocopus martius, Egretta alba, Emberiza hortulana, Ficedula parva, Gallinago
gallinago, Gallinago media, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Ixobrychus
minutus, Larus minutus, Limosa limosa, Lullula arborea, Luscinia svecica, Milvus migrans,
Milvus milvus, Numenius arquata, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Philomachus
pugnax, Picoides tridactylus, Picus canus, Porzana parva, Porzana porzana, Sterna
albifrons, Sterna hirundo, Tetrao tetrix tetrix, Tringa totanus.
Ostoja Dolina Biebrzy położona jest w Kotlinie Biebrzańskiej na obszarze Niziny
Północnopodlaskiej.

Stanowi

ona

rozległe,

zatorfione

obniżenie

terenu,

otoczone

wysoczyznami morenowymi i równinami sandrowymi. Jest to obecnie największy kompleks
dobrze zachowanych torfowisk niskich w Europie środkowej. Ostoja obejmuje obszar od
ujścia Sidry po Narew. W Dolinie Biebrzy wyróżnia się trzy baseny - górny (powyżej
Rutkowszczyzny), środkowy (między Rutkowszczyzną a Osowcem) oraz dolny (między
Osowcem i ujściem Biebrzy do Narwii). Główną rzeką ostoi jest Biebrza. Większe jej dopływy
to: Sidra, Netta z kanałem Augustowskim, Brzozówka, Ełk z Jegrznią i Wissa. Biebrza i dolne
odcinki jej dopływów regularnie wylewają w okresie wiosennym z czym związany jest
strefowy układ roślinności, szczególnie dobrze widoczny w basenie dolnym. lasy zajmują tu
ok. 1/4 powierzchni ostoi, rosną zarówno na gruntach podmokłych (olsy porzeczkowe
i torfowcowe, łęg olszowo-jesionowy czy bór bagienny), jak też na gruntach mineralnych
(bory i grądy). Na całym terenie ostoi występują różne zarośla wierzbowe, w tym wierzby
lapońskiej i brzozy niskiej. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 43 gatunków
ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 19 gatunków mieszczą
się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International.
Ponadto 25 gatunków zostało zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.
Ostoja Biebrzańska jest najważniejszą w Polsce i Unii Europejskiej ostoją wodniczki i orlika
grubodziobego. Największa liczebność w Polsce i jedna z największych w Unii Europejskiej,
osiągają ponadto: błotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, uszatka błotna, kropiatka,
rybitwa czarna i rybitwa białoskrzydła (w lata o wysokim poziomie wody). Bardzo ważna
ostoja ptaków drapieżnych (kania ruda, kania czarna, bielik, błotniak zbożowy, gadożer, orzeł
przedni i orzełek). Obszar ten obejmuje teren poprzednio wyznaczonego OSOP Dolina
Biebrzy PLC200001.
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Powiązanie obszaru z innymi formami ochrony na poziomie międzynarodowym, rodzaj:
ramsar, nazwa obszaru: Biebrzański Park Narodowy.

Rysunek 13. Obszar NATURA 2000 Ostoja Biebrzy a teren gminy

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Pomniki przyrody. Są to:


Jałowiec pospolity rosnący w otulinie BPN w m. Olszowa Droga (Pomnik przyrody Nr 90
Ł), obwód 54 cm, wys. 5 m,



Jałowiec pospolity rosnący w otulinie BPN w m. Olszowa Droga (Pomnik przyrody Nr 89
Ł), obwód 107 cm, wys. 4,5 m,



Wiąz polny rosnący w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 29 będącej w administrowaniu
Zarządu Dróg Powiatowych w Mońkach (Pomnik przyrody Nr 150 Ł), obwód 303 cm,
wys. 23 m wiek 80-100 lat.
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Rysunek 14. Obszary chronione na terenie Gminy Goniądz

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

3.9. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Cele i zadania uwzględnione w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz mają na
celu optymalne wykorzystanie środków dostępnych na szczeblu gminnym, dla osiągnięcia
jak najwyższej jakości środowiska. Mają one sprzyjać ochronie i poprawie środowiska w jak
największym stopniu, w jakim jest to możliwe.
Wybór priorytetów i harmonogram realizacyjny określają politykę ekologiczną gminy.
Do najważniejszych znaczących skutków zaniechania realizacji Programu można zaliczyć:


obniżenie standardu życia mieszkańców poprzez niekontrolowany wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz wzrost hałasu emitowanego do
środowiska,
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pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców przez wzrost zanieczyszczenia różnych
komponentów środowiska,



wzrost śmiertelności wśród mieszkańców przez pogarszający się stan środowiska, w tym
powietrza,



postępujące obniżenie jakości powietrza na terenach zabudowanych, wynikające
z zaniechania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i możliwości oszczędzania
energii, przy rozwoju zabudowy mieszkaniowej i wzroście gęstości zaludnienia,



degradacja wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek niekontrolowanego
odprowadzania

ścieków

z

gospodarstw

niepodłączonych

do

kanalizacji,

niewyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, bądź nie stosujących wywozu
nieczystości ciekłych przez odpowiednie jednostki,


degradacja obszarów o wysokiej

bioróżnorodności w wyniku zaniechania lub

niewłaściwej ochrony na etapie planowania przestrzennego i realizacji poszczególnych
inwestycji,


brak wzrostu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i rozwój negatywnych
wzorców konsumpcji i innych negatywnych zachowań,



ograniczenie inicjatyw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska oraz promocji
rozwoju zrównoważonego, obniżenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
mieszkańców i wrażliwości na działania zagrażające jego jakości.

Zmiana stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu będzie wiązała się głównie
z nieosiągnięciem pozytywnych efektów ekologicznych, pogorszeniem jego stanu poprzez
niedotrzymywanie dopuszczalnych standardów, co w konsekwencji prowadzić będzie do
pogorszenia się komfortu bytowania mieszkańców gminy, jak również do negatywnego
wpływu na ich zdrowie a nawet życie.

4. PRZEWIDYWANE
ZAPISÓW

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

GMINY GONIĄDZ

NA LATA

2019-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
4.1. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

W ramach planowanych działań na terenie Gminy Goniądz stan środowiska przyrodniczego
będzie ulegał stopniowej poprawie. Działania zmierzające w kierunku poprawy środowiska
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naturalnego będą prowadzone w poszczególnych obszarach wskazanych w Programie.
Rzeczywiste oddziaływanie będzie znane po ustaleniu szczegółowej lokalizacji, jak również
parametrów danego przedsięwzięcia.
Na obszarze realizacji Programu nie stwierdzono obszarów objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

4.2. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Z punktu widzenia projektu POŚ dla Gminy Goniądz podstawowych zagrożeń dla gminy
należy dopatrywać w:




zagrożeniach naturalnych takich jak:
o

susze;

o

pożary;

o

erozja gleb;

o

lokalne podtopienia lub ewentualne powodzie;

o

możliwość wystąpienia osuwiska;

o

huragany, gradobicia, oblodzenia i inne nagłe zjawiska pogodowe;

zagrożeniach pochodzenia antropogenicznego:
o

dużą ilością zanieczyszczeń pochodzących z emisji niskiej;

o

brak skanalizowania terenu gminy oraz wciąż niewielki odsetek nieruchomości
wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kluczowymi aspektami ochrony środowiska na terenie gminy są:


ochrona

środowiska

(zagrożenie

przyrodniczego

zachowania

przed

odpowiednich

nadmierną

struktur

oraz

presją

antropogeniczną

powiązań

ekologicznych,

niewłaściwie prowadzone zabiegi fitosanitarne i pielęgnacyjne, gospodarka leśna),


gospodarka

wodno-ściekowa

(jako

źródło

zagrożenia

wód

powierzchniowych

i podziemnych).
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4.3.

CELE

OCHRONY

ŚRODOWISKA

USTANOWIONE

NA

SZCZEBLU

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Projekt Programu uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach
strategicznych opracowanych zarówno na szczeblu krajowym oraz regionalnym, jak również
zawarte w dyrektywach UE. Szczegółowe wskazanie dokumentów, istotnych z punktu
widzenia przedmiotowego dokumentu, zawarto w rozdziale 2.3.

5. ANALIZA

I

POSZCZEGÓLNE

OCENA

WPŁYWU

KOMPONENTY

USTALEŃ

ŚRODOWISKA

PROJEKTU
WRAZ

Z

DOKUMENTU
PROGNOZĄ

NA

ZMIAN

ŚRODOWISKA

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest
odniesienie zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej, jak również zasad
zrównoważonego rozwoju, a także określenie trendu całościowej polityki ochrony środowiska
z punktu widzenia potrzeby jej realizacji. Prognoza ta w ogólny sposób rozważa korzyści
oraz zagrożenia wynikające z realizacji POŚ bądź odstąpienia od tejże realizacji.
Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko poszczególnych celów oraz kierunków
wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020
z perspektywą do roku 2024 w odniesieniu do poszczególnych aspektów środowiskowych,
znajdują się poniżej.
Zastosowano następujące oznaczenia w matrycy oddziaływań:
Rodzaje oddziaływań – definicje:
Bezpośrednie (B) - bez interwału czasowego, bez przekształcenia substancji, bez procesów
pośrednich np. wycinka drzew – na krajobraz, budowa drogi – zniszczenie powierzchni
gruntów
Pośrednie (P) - z interwałem czasowym, z przekształceniem substancji, z procesami
pośrednimi np. wycinka drzew – na zwierzęta, budowa drogi – na wodę, rośliny
Charakter prawdopodobnych oddziaływań:


Prawdopodobne umiarkowane negatywne oddziaływanie (kolor czerwony)



Prawdopodobny brak oddziaływania (0)
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Prawdopodobne pozytywne oddziaływanie (kolor zielony)



Prawdopodobne oddziaływanie o charakterze zarówno pozytywnym jak i negatywnym

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Woda

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Zasoby
naturalne

Zabytki i dobra
naturalne

Natura 2000

Klimat

Ograniczenie zrzutu
nieoczyszczonych
ścieków komunalnych
do gruntu, wód
powierzchniowych
i podziemnych

P

P

P

P

B

P

P

P

B

O

P

P

Zwiększenie zasięgu
oraz modernizacja
infrastruktury
wodociągowej

P

P

P

P

B

P

P

P

B

O

P

P

Poprawa racjonalności
gospodarki wodnej

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Zmniejszenie skali
niskiej emisji

P

P

P

P

P

B

P

P

P

P

P

B

Kształtowanie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców gminy

P

P

P

P

P

B

P

P

P

P

P

B

Wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Poprawa jakości
powietrza poprzez
usprawnienie
warunków ruchu
drogowego na terenie
gminy

P

P

P

P

P

B

P

P

P

P

P

B

Poprawa jakości
powietrza poprzez
ograniczenie emisji
zorganizowanej

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Ograniczenie poziomu
hałasu

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Kształtowanie
przestrzeni w otoczeniu
źródeł hałasu –
planowanie
przestrzenne

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Edukacja ekologiczna
mieszkańców

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

P

Powietrze

Cele

Różnorodność
biologiczna

(kolor żółty)
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Różnorodność
biologiczna

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Woda

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Zasoby
naturalne

Zabytki i dobra
naturalne

Natura 2000

Klimat

Podniesienie komfortu
życia mieszkańców
gminy poprzez
eliminację zagrożeń
promieniowaniem
elektromagnetycznym

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Zapobieganie
poważnym awariom

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

P

B

B

P

P

P

P

P

O

B

P

B

P

B

B

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

P

B

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

P

B

P

B

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

P

B

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

P

B

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Zwiększenie potencjału
wyspecjalizowanych
jednostek
w zakresie usuwania
skutków zdarzeń
nadzwyczajnych (m.in.
osuwisk, podtopień)
Zmniejszanie
oddziaływania susz na
ekosystem
Zachowanie
bioróżnorodności
zwłaszcza na terenach
chronionych
Zwiększanie
świadomości
ekologicznej
w społeczeństwie
Zwiększenie
racjonalności
zagospodarowania
terenu
Przywrócenie wartości
biologicznych gleb
Zapobieganie
degradacji zasobów
złóż naturalnych
Rekultywacja terenów
wyeksploatowanych
Opracowanie
i realizacja planów
ochrony
przeciwpowodziowej
Racjonalizacja
gospodarki odpadami
Kontynuacja procesu
usuwania azbestu

Powietrze

Cele

Źródło: Opracowanie własne

Wskazane cele i kierunki wynikające z POŚ dla Gminy Goniądz będą realizowane
z zachowaniem zasad wynikających m.in.z dokumentów:
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia
Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dziennik Ustaw z 1993 r. Nr 86, poz. 399),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku
Narodowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 67, poz. 630),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania
statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy (Dz.U.
z 2013 r. poz. 303),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu
z siedzibą w Osowcu-Twierdzy (Dz.U. z 2014 r. poz. 347),



Uchwała Nr XII/93/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy" (Dz. Urz.
Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 2121),



Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 12 str.383),



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dziennik Urzędowy 04.229.2313),



Rozporządzenie Nr 5/92 Wojewody Łomżyńskiego z dn. 12.03.1992 r. w sprawie
uznania i skreślenia z rejestru pomników przyrody niektórych tworów przyrody na
terenie województwa łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. z 12.05.1992 r., Nr 4,
poz. 25).

Projekty realizowane w oparciu o zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz
nie będą oddziaływały na środowisko w sposób negatywny. Przede wszystkim brak jest
oddziaływania negatywnego na obszary objęte ochroną prawną, w szczególności na cele,
przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszarów Natura 2000.
Projekt Programu nie przewiduje realizacji działań mających na celu bezpośrednie
zwiększenie różnorodności biologicznej, zawiera jednak cele i kierunki działań mające na
celu zachowanie już istniejącej bioróżnorodności, w tym również na terenach chronionych
siedlisk

i

gatunków

objętych

ochroną

na

mocy

ustawy

o

ochronie

przyrody

z dnia 16.04.2004 r.
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Oddziaływania pozytywne w przypadku realizacji przedmiotowego dokumentu mogą polegać
na pośrednim pozytywnym wpływie na stan środowiska oraz walorów przyrodniczych i to nie
tylko w skali lokalnej, ale również i regionalnej, m.in. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. W efekcie takiej redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń powinno nastąpić
także zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w wodach oraz glebie, co wpłynie korzystnie
chociażby na warunki bytowania zwierząt i roślin, ale również na życie mieszkających tu
ludzi. Nie przewiduje się jednak znaczącego wpływu na jakość siedlisk roślinnych
i zwierzęcych oraz bioróżnorodność. Planowane działania nie będą również wpływać na
poprawę, funkcjonowanie czy integralność obszarów chronionych, w tym obszarów sieci
Natura 2000 już ustanowionych lub projektowanych w najbliższej przyszłości.
Zaplanowane w Programie zamierzenia inwestycyjne, np. w zakresie przedsięwzięć
drogowych, nie wpłyną na zmianę obecnego funkcjonowania korytarzy. Realizacja
zamierzeń w tym zakresie skupiona jest na remontach i przebudowach już istniejących dróg,
a więc nie przyczyni się do fragmentacji istniejących korytarzy ekologicznych. Nie spowoduje
więc także żadnego podziału istniejących siedlisk przyrodniczych. Nie przewiduje się również
znaczących negatywnych wpływów tych inwestycji na inne ważne formy ochrony przyrody.
Ewentualne oddziaływania negatywne będą miały jedynie charakter krótkoterminowy
i w zasadzie chwilowy. Oddziaływania te będą polegały głównie na emisji hałasu i spalin
w związku z realizacją prac budowlanych. Innymi z potencjalnych negatywnych,
tymczasowych skutków są: zagrożenie zniszczenia lub zamurowywania siedlisk ptaków
podczas termomodernizacji budynków czy innych gatunków zwierząt mających swe siedliska
w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka czy usuwaniu drzew i krzewów podczas realizacji
inwestycji bądź płoszeniu zwierząt w trakcie wykonywania prac. Do inwestycji, przy realizacji
których te negatywne oddziaływania wystąpią, można zaliczyć przede wszystkim
termomodernizację oraz przebudowę dróg czy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Działania określone w Programie wywierają niewielki i właściwie pośredni wpływ na obszary
objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (głównie
podejmowanie interwencji w miejscach już przekształconych przez człowieka).

5.1. WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW NA OBSZARY CHRONIONE ORAZ NA
KLIMAT

Na terenie Gminy Goniądz do 2025 roku zaplanowano szereg zadań związanych
z ochroną środowiska. W niniejszym rozdziale przeanalizowano wpływ skonkretyzowanych
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na etapie tworzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz przedsięwzięć na
obszary chronione oraz na klimat.
Projekty, które będą realizowane na terenie gminy zostały zaprezentowane w tabeli 14.
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Tabela 14. Projekty zaplanowane na terenie gminy
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa planowanego
działania – zadanie
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
(Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Goniądzu,
Downarach,
Osowcu,
Białosuknia,
Wroceń
i
połączenie
istniejących sieci wodociągowych ze sobą,
tj. Goniądz z Downarami i Osowcem,
Wroceń z Białosuknią oraz Białosuknia z
Goniądzem)
Wybudowanie
małych
oczyszczalni
ścieków wspólnych dla miejscowości:
Osowiec,
i
Białogrądy,
Wroceń,
Smogorówka Dolistowska, Smogorówka
Goniądzka i Krzecze oraz Downary,
Downary Plac, Kramkówka Duża i
Kramkówka Mała
Wybudowanie
punktów
monitoringu
ciśnienia
i
przepływów
na
sieci
wodociągowej wraz z opomiarowaniem
tych przepływów, zasilaniem niezależnym w
postaci
akumulatorów
i
paneli
fotowoltaicznych i zobrazowaniem, oraz
przekazaniem
elektronicznym
tych
parametrów do spójnego systemu podglądu
pracy obiektów wod-kan. (co pomoże w
szybkim
ustalaniu
miejsc
powstania
ewentualnych awarii, oraz bilansowaniu
zużycia wody)
Wykonanie
zdalnego
jednolitego
podglądu/monitoringu
pracy
SUW,
pompowni wody, przepompowni ścieków,
ujęć wody, oczyszczalni ścieków, punktów
monitoringu ciśnienia i przepływów na sieci
wodociągowej wraz z komunikacją GSM z
tymi obiektami (wsparcie podczas pracy w

Termin realizacji

Planowany koszt

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

do 2024 r.

3 000 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

1 000 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

200 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

100 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu
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Lp.

Nazwa planowanego
działania – zadanie

warunkach
normalnych,
możliwość
szybkiego reagowania i wykrywania awarii,
jak
również
podczas
konieczności
utworzenia sztabu kryzysowego)
Zakup pojazdu (hakowca) z osprzętem w
postaci beczki asenizacyjnej do wywozu
nieczystości płynnych od mieszkańców
5. gminy ze zintegrowanym urządzeniem
WUKO, oraz 3 pojemników KP7 do
transportu odpadów z/do/na oczyszczalni
ścieków
Rozbudowa wodociągu o miejscowości:
6.
Kolonia Owieczki, Wojtówstwo
Remont/wymiana kanalizacji ściekowej
7.
wykonanej z elementów prefabrykowanych
Remont/ modernizacja głównych zasów
wodociągowych i umieszczenie wszystkich
w studniach z pokrywami i włazami
najazdowymi (aby w przyszłości usprawnić
prace polegające na ewentualnym ich
8.
serwisowaniu bez niszczenia infrastruktury.
Wiele zasów jest nie sprawnych, co
powoduje problemy przy pracy na sieci i
powstawanie przerw w dostawie wody dla
znacznych obszarów na terenie gminy)
zakup 2 samochodów na potrzeby min.
9.
gaszenia łąk
Budowa
farmy
fotowoltanicznej
produkującej
energię
na
potrzeby
oświetlenia terenów gminnych, wymiana
10.
lamp i źródeł światła na energooszczędne i
o minimalnym współczynniku produkcji
ciepła
Wykonanie i wdrożenie systemu GIS do
11. obrazowania
danych
na
mapach
(przepływy,
zużycie/konsumpcja wody,

Termin realizacji

Planowany koszt

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

do 2024 r.

500 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

1 000 000,00 zł

do 2024 r.

300 000,00 zł

do 2024 r.

300 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu
Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

2 500 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

4 500 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu

do 2024 r.

300 000,00 zł

Zakład Usług
Komunalnych w Goniądzu
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Lp.

Nazwa planowanego
działania – zadanie

Termin realizacji

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

Planowany koszt

produkcja ścieków, ważność legalizacji
wodomierzy,
sieć
hydrantów
przeciwpożarowych),
pomocy
w
zarządzaniu infrastrukturą wod-kan na
terenie gminy wraz z przeszkoleniem
pracowników w jednostkach do tego
dedykowanych,
zinwentaryzowanie
i
przeniesienie
do
GIS
wszystkich
elementów armatury umiejscowionej w
terenie (studzienki, zasuwy, hydranty,
obiekty wod-kan, itp.)
Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Goniądzu
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Rysunek 15. Obszary chronione na terenie gminy

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Większość terenu gminy znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. Brak zadań
ochronnych dla znajdujących się tu. Jedynie na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego
istnieją zadania ochronne. Ustanowione są one na podstawie:


Zarządzenia Nr 20 Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra
Środowiska z 2013 r. poz. 30).

Będą one brane pod uwagę podczas realizacji zaplanowanych inwestycji.
Miejscowości (w tym miasta) w całości bądź części leżące na obszarze chronionym,
wymieniane w planowanych zadaniach:


Goniądz (Biebrzański Park Narodowy, Ostoja Biebrzańska – NATURA 2000, Dolina
Biebrzy – NATURA 2000);
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Downary (Biebrzański Park Narodowy – otulina);



Osowiec (Biebrzański Park Narodowy – otulina, Ostoja Biebrzańska – NATURA 2000,
Dolina Biebrzy – NATURA 2000);



Wroceń (Biebrzański Park Narodowy, Ostoja Biebrzańska – NATURA 2000, Dolina
Biebrzy – NATURA 2000);



Białogrądy (Biebrzański Park Narodowy – otulina, Ostoja Biebrzańska – NATURA
2000, Dolina Biebrzy – NATURA 2000);



Smogorówka Dolistowska (Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy, Ostoja
Biebrzańska – NATURA 2000, Dolina Biebrzy – NATURA 2000);



Kramówka Duża (Biebrzański Park Narodowy – otulina, Ostoja Biebrzańska –
NATURA 2000, Dolina Biebrzy – NATURA 2000).

Brak większego obszaru chronionego na terenie: Bisuknia, Smogorówka Goniądzka,
Krzecze (w odróżnieniu do Kolonii Krzecze), Kramkówka Mała, Wojtówstwo.
W przypadku wskazanych inwestycji nie założono ich negatywnego oddziaływania na
obszary chronione, obejmują w dużej mierze obszary już przekształcone przez człowieka.
Do tego przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takie jak:


wybudowanie punktów monitoringu ciśnienia i przepływów na sieci wodociągowej
wraz z opomiarowaniem tych przepływów, zasilaniem niezależnym w postaci
akumulatorów i paneli fotowoltaicznych i zobrazowaniem, oraz przekazaniem
elektronicznym tych parametrów do spójnego systemu podglądu pracy obiektów wodkan. (co pomoże w szybkim ustalaniu miejsc powstania ewentualnych awarii, oraz
bilansowaniu zużycia wody);



budowa farmy fotowoltanicznej produkującej energię na potrzeby oświetlenia terenów
gminnych, wymiana lamp i źródeł światła na energooszczędne i o minimalnym
współczynniku produkcji ciepła.

Projekty będą realizowane w oparciu o zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Goniądz, przedsięwzięcia realizowane na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego będą
realizowane zgodnie z obowiązującymi tam zadaniami ochronnymi.
Projekty określone w POŚ będą także powodowały pozytywne oddziaływanie środowisko
(bezpośrednie bądź pośrednie). Szczególnie: związane z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, modernizujące oczyszczalni ścieków, rozbudowa/modernizacja wodociągu.
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6. ROZWIĄZANIA

MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Kompensację przyrodniczą należy stosować wówczas, gdy w wyniku realizacji jakiejś
inwestycji może nastąpić szkoda w środowisku. W sposób szczególny dotyczy to
ewentualnych szkód wyrządzonych na obszarach chronionych typu Natura 2000 czy
Biebrzański Park Narodowy. W przypadku działań zaproponowanych w projekcie Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2024, nie
ma przesłanek do proponowania kompensacji przyrodniczych.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku
2024 spełnia standardy zrównoważonego rozwoju, zatem podstawowe środki łagodzące
polegać powinny na przekonaniu społeczeństwa co do konieczności realizacji działań oraz
pokazaniu korzyści, jakie dla społeczeństwa wynikną z realizacji Programu.
W sensie przedmiotowym szczególne znaczenie ma stałe analizowanie możliwości
pojawienia się nieplanowanych zagrożeń, zarówno dla grup społecznych, lokalnych, jak
i przyrody czy krajobrazu w wyniku uszczegóławiania określonych zadań. Jednak działania,
które będą realizowane w znacznie zmienionym antropogenicznie obszarze nie mają prawa
spowodować szkód w środowisku, dany teren już został zmieniony, przekształcony przez
człowieka w dość znacznym stopniu.
Rezultatem realizacji działań zaproponowanych w Programie mogą być ograniczone
czasowo a także przestrzennie uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami
związanymi

z

modernizacją

dróg,

remontami

i

termomodernizacją

budynków,

rozbudową/modernizacją sieci wodociągowej, budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
W takim wypadku działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie oddziaływań na
warunki życia i zdrowie ludzi oraz środowisko będą polegać na:


wcześniejszym informowaniu ludności o zamierzonych pracach (ich dacie wykonywania
i godzinach prac oraz ich zakresie),



zakładaniu

siatek

ochronnych

na

elewacje

remontowanych

budynków,

przeciwdziałających pyleniu i śmieceniu,


wykonywaniu prac uciążliwych ze względu na hałas tylko w godzinach dziennych (po
poinformowaniu mieszkańców o takich pracach),
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wycince drzew w okresie zimowym, nie kolidującym z okresem lęgowym ptaków (po
zbadaniu czy nie żyją w pobliżu chronione – zagrożone gatunki i odpowiednim ich
zabezpieczeniu),



kompensacyjnych nasadzeniach zieleni,



inwentaryzacji budynków, które będą poddane remontom, pod względem gniazdowania
ptaków chronionych i takim rozkładzie prac, aby nie przerywać gniazdowania,



odpowiednim oznaczaniu reorganizacji ruchu,



prawidłowej,

zgodniej

z

ustawą

o

odpadach

gospodarce

odpadami,

polityce

zagospodarowania odpadów,


monitorowaniu postępów wdrażania Programu.

Mitygacje (działania zmierzające do zahamowania zmian klimatu) dotyczą również środków
łagodzących o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. Tu zakres możliwości jest bardzo
duży. Fundamentalne znaczenie ma edukacja dotycząca uzgodnień lokalizacyjnych
z poszanowaniem wszystkich stron, a przede wszystkim głównych celów społecznych
i ekologicznych. Równie ważna jest nieustająca kampania informacyjna promująca
oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska, ze szczególnym naciskiem
położonym na korzyści dla zdrowia i życia ludności.

7.

ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIĄZAŃ

ZAWARTYCH

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE

Ustawa nakłada obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko,
rozwiązań

alternatywnych

do

rozwiązań

zawartych

w

projekcie

dokumentu.

Do

zaproponowanych rozwiązań należy podać uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru.
W związku z ogólnym charakterem Programu prognoza może zaproponować rozwiązania
alternatywne również na poziomie ogólnym.
Prognoza nie wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania jakiegokolwiek z zadań
określonych w Programie.
Możliwe negatywne oddziaływania na środowisko zaproponowanych w Programie inwestycji
takich jak termomodernizacja budynków, przebudowa (modernizacja) dróg gminnych
i powiatowych, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
związane są głównie z etapem prowadzenia prac. W końcowym efekcie ich realizacja ma
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pozytywnie wpłynąć przede wszystkim na poprawę jakości całego środowiska na terenie
Gminy Goniądz oraz w regionie. Długoterminowe efekty mają być jedynie pozytywne,
trudności jedynie krótkotrwałe.
Zawarte w Programie ustalenia zawierają wiele rozwiązań pozytywnie wpływających na
środowisko i sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W związku z powyższym stwierdza
się, że rozwiązania alternatywne dla przedsięwzięć poprawiających walory środowiskowe nie
mają uzasadnienia i to zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Uznano,
że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących
uwarunkowań jakości środowiska na terenie Gminy Goniądz.
Ustalenia analizowanego Programu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony
środowiska oraz życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego, gospodarczego
i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne zarówno z krajowym
ustawodawstwem, jak i dokumentami obowiązującymi na terenie gminy, powiatu czy
województwa. Wykorzystują instrumenty służące do zrównoważonego rozwoju terenu.
Ustalenia Programu bezpośrednio nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych oraz zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach
przekształconych przez człowieka. Dlatego też Prognoza ta nie prezentuje rozwiązań
alternatywnych do proponowanych w ustaleniach Programu uznając, że zaproponowane
ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań
w Gminie Goniądz.
Rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć:


innej lokalizacji (warianty lokalizacji),



innego sposobu prowadzenia inwestycji (warianty konstrukcyjne i technologiczne),



innego sposobu zarządzania (warianty organizacyjne),



wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.

8. PRZEWIDYWANE

METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Zaproponowane w Programie cele i działania nie będą powodować znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak aby móc ocenić wpływ inwestycji, jak
również postęp w realizacji założeń określonych w dokumencie oraz w razie konieczności
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podejmować na bieżąco działania korygujące, jeśli będą wymagane, należy wdrożyć także
system monitoringu.
Wdrażanie

rozwiązań

przewidzianych

w

omawianym

Programie

wymaga

stałego

monitorowania oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy
projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. Podstawą właściwej oceny wdrażania
założeń Programu, a także określenia problemów w osiąganiu założonych celów jest na
przykład prawidłowy system sprawozdawczości, który oparty jest na zestawie określonych
wskaźników. Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania środowiskiem
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozwolić regulować działalność podmiotów,
a jednocześnie ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń
i egzekucji.
Program określa konstrukcję systemu monitorowania umożliwiającego pomiar oraz kontrolę,
a także interpretację efektów realizowanych działań, jak również uaktualnienia dokumentu.
W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki, które powinny pozwolić określić stopień
realizacji poszczególnych działań. Wskaźniki dotyczyć będą rezultatów oraz produktów
Programu. Projekt dokumentu zawiera zestaw wskaźników do monitorowania projektu –
część z nich bezpośrednio wskazuje na efekty dotyczące jakości środowiska.
Zamieszczone w dokumencie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są
właściwe i pozwalają wraz z wynikami monitoringów prowadzonych przez inne powołane do
tego służby (WIOŚ, RDOŚ) ocenić zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku ich
realizacji.

9. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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 opracowywany projekt Programu nie będzie
powodował transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ustalenia Programu obejmują
zadania, które realizowane będą na obszarze Gminy Goniądz, a zasięg ich oddziaływania na
środowisko będzie miał głównie charakter lokalny, ograniczał w gruncie rzeczy do jej terenów.
Wobec tego dokument ten nie musi podlegać procedurze transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
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10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Wprowadzenie
Celem Prognozy jest wskazanie możliwych negatywnych skutków realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2024,
a także przedstawienie zaleceń dotyczących przeciwdziałania ewentualnym negatywnym
skutkom.

Podstawy prawne i zakres
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2019-2020 z perspektywą do
roku 2024 jest 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).

Przy opracowywaniu Prognozy przeanalizowano, zgodnie z przepisami i uzgodnieniami,
oddziaływania na wszystkie elementy środowiska, w tym m. in. na: różnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, integralność obszarów chronionych, wodę, powietrze, klimat akustyczny,
ludzi, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy identyfikując stopień i rodzaj oddziaływań. W szczególności przeanalizowany
został wpływ Programu na obszary chronione, w tym również objęte siecią typu Natura 2000,
Park Narodowy i ich integralność.
W oparciu o dostępne materiały zidentyfikowano główne problemy i zagrożenia środowiska
w obszarze objętym Programem, jak również określono jego aktualny stan. Z jednej strony
służyć to powinno takiemu kształtowaniu Programu, aby maksymalnie został wykorzystany
do poprawy stanu środowiska, a z drugiej do umożliwienia oceny wpływu na środowisko
i identyfikacji ewentualnych znaczących oddziaływań negatywnych oraz zaproponowania
działań minimalizujących ten wpływ, wskazania działań alternatywnych i ewentualnie
kompensujących.
Wpływ na poszczególne komponenty środowiska
W wyniku analiz stwierdzono, że negatywne oddziaływania na środowisko mogą nastąpić
w zakresie realizacji m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków, wybudowanie małych
oczyszczalni ścieków wspólnych dla miejscowości. Oddziaływania negatywne w większości
będą miały charakter krótkotrwały i miejscowy bądź lokalny. Należy zaznaczyć, że
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wymienione w dokumencie inwestycje w długiej perspektywie przyniosą korzyści dla ochrony
stanu jakości środowiska na terenie Gminy Goniądz.
Pozytywne oddziaływania (w szczególności na powietrze atmosferyczne) będą miały projekty
z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Analiza możliwości oddziaływania transgranicznego
Zawarte w Programie zadania będą realizowane na obszarze Gminy Goniądz, a zasięg ich
oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny. Wobec tego
dokument ten nie podlega procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ocena skutków w przypadku braku realizacji Programu oraz korzyści z jego realizacji
Brak finansowania poszczególnych działań zaplanowanych w Programie przełoży się na
nieosiągnięcie efektów ekologicznych na obszarze Gminy Goniądz, jak również brak
poprawy jakości poszczególnych komponentów środowiska.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz w trakcie prac nad Prognozą oddziaływania na
środowisko można wyciągnąć następujące wnioski ogólne:


Ocenia się, że Program jako całość będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko.
Dodatkowo będzie sprzyjać rozwiązaniu niektórych problemów dotyczących poprawy
stanu środowiska. Niemniej jednak niektóre obszary wsparcia mogą wpływać również
negatywnie na poszczególne elementy środowiska. Szczegółowe wnioski w tym zakresie
przedstawione są w odpowiednich rozdziałach Prognozy. Największy pozytywny wpływ
oddziaływania Programu będzie dotyczył jakości powietrza atmosferycznego, wód,
klimatu oraz zdrowia i jakości życia mieszkańców. Negatywne skutki zaś mogą być
właściwie tylko tymczasowym efektem.



Oddziaływania negatywne określone w Prognozie mogą wystąpić, jednak w dużym
stopniu zależeć to będzie od lokalizacji danych projektów, jak również od zastosowanej
technologii, czasookresu prac czy dokładnego zakresu inwestycji. Ograniczenie
negatywnego wpływu będzie możliwe także poprzez zastosowanie odpowiednich działań
minimalizujących i kompensujących (opisane w treści Prognozy).



Odstąpienie od zamiaru realizacji zadań określonych w Programie przełoży się na
spowolnienie procesów zmierzających do poprawy jakości środowiska w tej części
województwa podlaskiego. Może również spowodować jego pogorszenie oraz wywołać
skutki trudne do odwrócenia.
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Na podstawie analizy celów dokumentów strategicznych UE stwierdza się, że Program
realizuje cele tych dokumentów.



W

celu

ograniczenia

negatywnych

oddziaływań

Programu

na

środowisko

zaproponowano: zasady monitorowania skutków realizacji Programu.
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