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1.

INFORMACJE

O

ZAWARTOŚCI,

GŁÓWNYCH

CELACH

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI
DOKUMENTAMI

1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania
Podstawę prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Hajnówka obejmującego tereny o powierzchni 68,9560 ha

przeznaczone pod

kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi TrywieŜa, stanowi:
•

art. 17, ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

•

ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

•

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Hajnówka, obejmującego tereny o powierzchni 68,9560 ha przeznaczone pod
kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi TrywieŜa.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objęte projektem i tereny
sąsiednie w obszarze, na którym mogłyby skutkować ustalenia niniejszego planu.

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez:
•

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia
3 kwietnia 2009r. znak: RDOŚ-20-WOOŚ-I-7041-130/09/ar

•

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pismem z
dnia 20.03.2009r. znak: NZ.8203-5/09.

Szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia:
1) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze
objętym planem,
3) eliminowanie lub ograniczanie zagroŜeń i negatywnego oddziaływania na
środowisko, w tym na zachowanie układów powiązań przyrodniczych i walorów
krajobrazowych obszaru.

5
1.2. Cel opracowania prognozy
Celem prognozy jest określenie wpływu ustaleń planu na środowisko. W
prognozie zawarte są oceny skutków ustaleń planu, wynikające z przyjętych
rozwiązań oraz moŜliwości występowania zagroŜeń i uciąŜliwości dla zdrowia ludzi
i środowiska biogeograficznego.

1.3.

Projektowany dokument ma

powiązania

z niŜej

wymienionymi

dokumentami i opracowaniami tj. z:

- Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

części

gminy

Hajnówka,

obejmującego tereny o powierzchni 68,9560 ha przeznaczone pod kopalnię
iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi TrywieŜa.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Hajnówka,

- Dokumentacją geologiczna w kat. C + B złoŜa iłów zastoiskowych „TrywieŜa”
- Mapami glebowo – rolniczymi w skali 1:5000,
- Programem ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2007 –
2010, Zarząd Województwa podlaskiego – 2007r.,

- Raportem o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2004 –
2006, WIOŚ – Białystok, 2007r.,

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – „Prawo ochrony środowiska”,
- Ustawą z dnia 3 października 2008r. „O udostępnianiu informacji o ochronie
środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko”,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody”,
- Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych”,
- Ustawą z dnia 27 marca 2003r. „O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”.
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2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU
PROGNOZY

W opracowaniu prognozy posłuŜono się opisową analizą prawdopodobnych
skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji
ustaleń

planu

uwzględniono

miejscowego.
wszystkie

W

procedurze

komponenty

rozpatrywania

środowiska

oddziaływania

przyrodniczego.

Ocenę

przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń planistycznych
zaproponowanych przez projektanta urbanistę. W ocenie wykorzystano metodę
prostego prognozowania posługując się metodą analogii do oddziaływania
istniejących tego typu inwestycji, tj. powierzchniowej eksploatacji surowców
ilastych.

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU

3.1.Istniejacy stan środowiska
Teren będący przedmiotem opracowania połoŜony jest w północno –
zachodniej części gminy, na zachód od wsi TrywieŜa.
Granicami terenu opracowania są: od północy droga TrywieŜa – WieŜanka,
od wschodu zabudowania wsi TrywieŜa i droga TrywieŜa – Nowokornino, od
południa grunty rolne, a od zachodu granica administracyjna gminy CzyŜe.
Rzeźba tego terenu jest wynikiem róŜnych procesów rzeźbotwórczych,
spośród których decydujący wpływ miały procesy związane ze zlodowaceniem
środkowopolskim i bałtyckim oraz holocenem.
Ukształtowanie powierzchni jest lekko faliste i niezbyt zróŜnicowane. Teren
ogólnie opada w kierunku północno – zachodnim ku dolinie rzeki Łoknicy.
Rzędne wysokościowe na terenie opracowania kształtują się w granicach
160,25 – 167,25 m npm.
Budowa

geologiczna

terenu opracowania

została

ukształtowana

w

czwartorzędzie w okresie zlodowacenia środkowo – polskiego. W podłoŜu
występują gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej z głazami oraz iły
zastoiskowe.
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W dolinie rzeki Łoknicy zalegają holoceńskie mady i piaski rzeczne. Osady
czwartorzędowe zalegają na mioceńskich piaskach kwarcowych.
Przewidziane

do

eksploatacji

złoŜe,

to

złoŜe

iłów

zastoiskowych

„TRYWIEśA” o zatwierdzonych zasobach bilansowych w kategorii B – 1841000m3,
w kategorii C1 – 1831000 m3 oraz zasobach pozabilansowych w kategorii C1 –
309000 m3 (Decyzja Centralnego Urzędu Geologii KZK/012/s/2695/72 z
9.IX.1972r.).
MiąŜszość waha się od 2 m do 21,7 m, a nadkładu od 1,4 m do 7,8 m.
Na omawianym terenie odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest
rzeka Łoknica – dopływ Narwi.
Łoknica jest ciekiem zmeliorowanym płynącym ze wschodu na zachód
przez północną część terenu opracowania.
Wody podziemne o znaczeniu uŜytkowym na omawianym obszarze
występują głównie w piaszczysto – Ŝwirowych utworach czwartorzędowych.
Głębokość występowania tych warstw jest róŜna.
Na terenie złoŜa występują trzy rodzaje wód:
a) wody w nadkładzie złoŜa,
b) wody śródzłoŜowe,
c) wody podzłoŜowe
ad. a)

Wody w nadkładzie złoŜa są wodami występującymi w sposób nieciągły,
związane są z soczewkami piaszczystymi na kontakcie iłów i glin
piaszczystych i uzaleŜnione od intensywności opadów atmosferycznych.

ad. b) Wody śródzłoŜowe są związane z wkładami pylastymi lub piaszczystymi
wśród warstw ilastych.
ad. c) Wody podłoŜowe tworzą poziom nieciągły związane z soczewkami i
przerostami piasków zalegających miedzy iłami i poziomem glin
zwałowych. Warstwę wodonośną stanowią piaski drobne i pylaste. Wody
podłoŜowe wykazują ciśnienie subartezyjskie.

W obrębie terenu objętego planem występują gleby wykształcone z glin. Są
to czarne ziemie zaliczane do 8 kompleksu zboŜowo – pastewnego mocnego –
głownie gleby IIIb, IVa i IVb klasy bonitacyjnej.
W dolinie rzeki Łoknicy występują łąki i pastwiska III i IV klasy bonitacyjnej
zaliczane do uŜytków zielonych średnich.
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Zarówno grunty orne jak i uŜytki zielone na terenie opracowania mają
uregulowane stosunki wodne, są to tereny o korzystnych warunkach do produkcji
rolnej.
Dominującą rolę w krajobrazie omawianego terenu odgrywa roślinność pól
uprawnych oraz roślinność łąk i pastwiska. Uzupełnieniem bioróŜnorodności
terenu opracowania są zadrzewienie i zakrzaczenia przydroŜne, śródpolne i
przywodne.
Omawiany teren znajduje się w krainie klimatycznej wysoczyzn północno –
podlaskich.
Średnia temperatura roczna wynosi 6,1oC. Zima trwa tutaj około 108 dni, a
pokrywa śnieŜna zalega przez średnio 105 dni. Opady roczne wynoszą około
580mm i dominują w sezonie zimowym.
Obszar opracowania charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami
mikroklimatycznymi. Są to tereny dobrze nasłonecznione i przewietrzane.

3.2. Obszary objęte ochrona prawną
Teren opracowania nie jest objęty szczególnymi formami ochrony przyrody i
środowiska w rozumieniu Ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r.

3.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu
Przy braku realizacji ustaleń planu miejscowego

stan środowiska

przyrodniczego nie ulegnie większym przekształceniom. Tereny pozostaną w
dalszym ciagu w dotychczasowym uŜytkowaniu, tj. uŜytkowaniu rolniczym.

4.

STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Na

obszarze

objętym

opracowaniem

planu

miejscowego

będzie

występować przedsięwzięcie zaliczane na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi
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zmianami), do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływujących na
środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Środowisko przyrodnicze na obszarze objętym przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem jest w duŜym stopniu zantropizowane, w efekcie dość
intensywnego uŜytkowania rolniczego.
Część gruntów jest jednak odłogowana i obserwowane są zmiany
roślinności. W miejscach agrocenoz pojawia się roślinność ruderalna.
Ten typ środowiska przyrodniczego, pod względem samoregulacji
i odporności wyróŜniają:
•

duŜa zdolność do samoczyszczenia (dobre warunki przewietrzania),

•

stabilność geodynamiczna terenu,

•

mało zróŜnicowana struktura ekologiczna.

Generalnie środowisko przyrodnicze terenu opracowania jest odporne na
obciąŜenia antropogeniczne przy uwzględnieniu działań na rzecz jego ochrony.

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA

REALIZACJI

SZCZEGÓLNOŚCI

PROJEKTOWANEGO

DOTYCZĄCYCH

DOKUMENTU,

OBSZARÓW

W

PODLEGAJĄCYCH

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O
OCHRONIE PRZYRODY

W granicach opracowania nie występują problemy ochrony środowiska
istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu.
W odniesieniu do omawianego terenu, na podstawie rozpoznanego stanu
środowiska i jego powiązań uznano, Ŝe najbardziej wraŜliwe elementy to:
•

krajobraz z rzeźbą terenu,

•

dolina rzeki Łoknicy stanowiąca lokalny ciąg ekologiczny.
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6.

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

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument
planistyczny o lokalnym znaczeniu, którego zasięg praktycznie nie wykracza poza
granice gminy. Przy sporządzaniu planu miejscowego miały zastosowanie cele
ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, a mianowicie:
•

utrzymanie norm odnośnie jakości wód powierzchniowych i podziemnych
określonych w przepisach szczegółowych,

•

utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
określonych w przepisach szczegółowych,

•

utrzymanie

norm

odnośnie

jakości powietrza określonych w przepisach

szczegółowych.
PowyŜsze cele zostały uwzględnione przy opracowaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7.

PRZEWIDYWANE
ODDZIAŁYWANIE
SKUMULOWANE,

ODDZIAŁYWANIA,

ZNACZĄCE
BEZPOŚREDNIE,

KRÓTKOTERMINOWE,

DŁUGOTERMINOWE,

STAŁE

I

POŚREDNIE,

W

TYM

WTÓRNE,

ŚREDNIOTERMINOWE

CHWILOWE

ORAZ

POZYTYWNE

I
I

NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU NATURA
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ORAZ NA ŚRODOWISKO

Jak stwierdzono w rozdziale 4 w granicach opracowania planu miejscowego
występuje przedsięwzięcie zaliczane do kategorii przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływujących na środowisko.
W

projekcie

miejscowego

planu

zagospodarowania

dokonano następujących ustaleń, tj. wyznaczono:

przestrzennego
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-

teren powierzchniowej eksploatacji surowców

ilastych

oznaczonych

na

rysunku planu symbolem PE,
-

teren zabudowy przemysłowej o przeznaczeniu podstawowym pod zakład
ceramiki budowlanej oznaczony na rysunku planu symbolem P.

Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska

Lp.

Elementy
środowiska

Sposób
oddziaływania

Ocena skutków
oddziaływania

1.

RóŜnorodność
biologiczna

Likwidacja bioróŜnornodności na terenie
kopalni (etapowo) i zakładu ceramiki
budowlanej oraz na terenach
utwardzonych dojazdów

bezpośrednie,
długoterminowe

2.

Ludzie

Zmiana krajobrazu, zwiększenie hałasu i
zanieczyszczenia powietrza

bezpośrednie,
długoterminowe

3.

Zwierzęta

Wyemigrowanie na tereny sąsiednie,
likwidacja fauny glebowej

bezpośrednie
długoterminowe

4.

Rośliny

Roboty górnicze wykonywane podczas
eksploatacji złoŜa doprowadzą do
likwidacji pierwotnie istniejących zespołów
roślinnych

bezpośrednie,
długoterminowe, stałe

5.

Woda

W zaleŜności od głębokości eksploatacji
surowca oraz sposobu jego wydobywania
istnieje moŜliwość zarówno zakłócenia
układu funkcjonowania wód wgłębnych
jak i ich chemicznego zanieczyszczenia

bezpośrednie,
długoterminowe

6.

Powietrze
lokalny

W wyniku ruchu pojazdów, wywiewu
pyłów oraz emisji spalin z samochodów i
sprzętu wydobywczego nastąpi lokalne
zanieczyszczenie powietrza oraz
zwiększenie poziomu hałasu

bezpośrednie,
długoterminowe

7.

Powierzchnia ziemi

Odkrywkowa eksploatacja złoŜa iłów
spowoduje trwałe przekształcenie terenu,
pierwotna rzeźba ulegnie całkowitemu
przekształceniu

bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe, negatywne

8.

Krajobraz

Zmiana w uŜytkowaniu terenu – grunty
rolne zostaną wyłączone z produkcji i
będą przeznaczone pod powierzchniową
eksploatację surowców ilastych oraz
zakład ceramiki budowlanej

bezpośrednie,
długoterminowe, stałe

9.

Dobra materialne

Nie występują

------------

i

klimat
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8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

NA

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg ustaleń mających na celu
zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, spośród których wymienić
naleŜy:
•

zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpoŜarowych z
istniejącego przewodu wodociągowego przebiegającego przy granicy
działki, zasilanego z wodociągu wiejskiego Nowoberezowo, dopuszcza się
równieŜ budowę lokalnego ujęcia wody i stacji wodociągowej na terenie
własnej działki,

•

odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni zlokalizowanej w
obrębie własnej działki, a po oczyszczeniu do rzeki Łoknicy lub do gruntu
na własnym terenie,

•

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych, szczelnych
powierzchni dróg, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu
zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do sieci
projektowanych kanałów deszczowych, z ustaloną lokalizacją na etapie
projektu budowlanego i dalej przez urządzenia podczyszczające do rzeki
Łoknicy lub do gruntu na własnym terenie,

•

wody opadowe z dachów obiektów i terenów o małym stopniu
zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio
do gruntu w sposób uniemoŜliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie,

•

zakaz odprowadzania do wód lub do ziemi, ścieków i wód opadowych
niespełniających obowiązujących norm,

•

usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników lub
kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do
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odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi,
•

wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją ich odbioru
według rozstrzygnięć Wójta Gminy Hajnówka,

•

gromadzony na zwałowiskach nadkład będzie w całości wykorzystany do
rekultywacji terenu poeksploatacyjnego,

•

zachowanie funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
(sieci drenarskiej) terenów rolnych graniczących z terenem objętym
planem,

•

zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, na terenie
zabudowy przemysłowej,

•

po zakończeniu eksploatacji w obrębie wyrobiska naleŜy przeprowadzić
prace rekultywacyjne mające na celu przywrócenie wartości uŜytkowej
poprzez

właściwe

ukształtowanie

rzeźby

terenu

oraz

odpowiednie

zagospodarowanie w kierunku leśnym, rolnym lub wodnym,
•

wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej rodzimego pochodzenia.

Wprowadzone

rozwiązania

ograniczają

negatywny

wpływ

na

środowisko i zdrowie ludzi, zostały dostosowane do planowanej funkcji i potrzeb
wynikających z uwarunkowań ekofizjograficznych.

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH
PROJEKTOWANYM

DOKUMENCIE

WRAZ

Z

UZASADNIENIEM

W
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

Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozwaŜane były róŜne
warianty rozwiązań wewnętrznych. Wybór ostatecznego rozwiązania nastąpił po
konsultacjach społecznych z udziałem zainteresowanych stron. Wszystkie
rozwaŜane koncepcje rozwiązań urbanistycznych nie róŜniły się od siebie w
zasadniczy sposób pod względem oddziaływania na środowisko.
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W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego nie napotkano na
trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
SKUTKÓW

REALIZACJI

POSTANOWIEŃ

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami)

organ

sporządzający

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego (Wójt Gminy) zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji
Rady na przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w
tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu.

11. INFORMACJE O MOśLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
ŚRODOWISKO

Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń planu
miejscowego

z

uwagi

na

miejscowy

zasięg

wyklucza

się

moŜliwość

transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art.104 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska, udziale
społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

ocenach

oddziaływania

na

środowisko.

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udostępnienia
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
W

ramach

przeprowadzonej

strategicznej

oceny

oddziaływania

na

środowisko sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

poprzedzona
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uzgodnieniem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku i
Państwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce zakresu i

stopnia szczegółowości prognozy.
Realizacja planu zgodnie z jego ustaleniami zmini dotychczasowy sposób
uŜytkowania gruntów.
Grunty rolne zostaną zmienione na tereny powierzchniowej eksploatacji
iłów i na tereny przemysłowe.
Planowane do wykonania prace górnicze przy wydobyciu iłów ze złoŜa
„TRYWIEśA” przy zachowaniu zasad i warunków określonych w koncesji oraz w
projekcie zagospodarowania złoŜa i szczegółowych rozwiązań zawartych w planie
ruchu nie spowodują zmian w środowisku przyrodniczym na poziomie wyŜszym od
obowiązujących standardów.
Po zakończeniu eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji, klasę konfliktu
byłej kopalni ze środowiskiem, moŜna będzie ocenić jako minimalną we
wszystkich zakresach oddziaływań znaczących.

Opracowała
BoŜena Gajewska

