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I. Informacje wst pne

1. Podstawa formalno – prawna opracowania
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane
dalej Studium, jest elementem systemu planowania przestrzennego, ustalonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, t.j.
z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199,
poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890).
1.1. Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta
Suwałk, w wersji pierwotnej, zostało sporz dzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalone uchwał Nr XLVII378/98 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 8 czerwca 1998 r.
1.2. Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano
zmiany studium, w zakresie dopuszczenia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złó
Sobolewo A i Sobolewo C.
Zmiana studium przyj ta została uchwał Nr XXXVI/342/2001 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2001 r.
1.3. Zgodnie z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) dokonano zmiany studium,
w zakresie dopuszczenia na terenie byłego aresztu przy ul. Gen. J. Dwernickiego
realizacji obiektów wielkopowierzchniowych.
Zmiana studium przyj ta została uchwał Nr XVI/135/07 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 pa dziernika 2007 r.
1.4. Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr L/563/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
30 sierpnia 2006 r. w sprawie aktualno ci „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk” i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowi zuj cych na terenie miasta oraz na podstawie
uchwały Nr XI/108/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Suwałk, dokonano zmiany studium w zakresie przeznaczenia cz ci obszaru
ograniczonego ulicami: T. Ko ciuszki, Wigiersk , T. Noniewicza, rzek Czarn Ha cz
z terenów przemysłowych na mieszkalno - usługowe.
Zmiana studium przyj ta została uchwał Nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 2008 r.
1.5. Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr L/563/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
30 sierpnia 2006 r. w sprawie aktualno ci „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Suwałk” i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowi zuj cych na terenie miasta oraz na podstawie uchwały
Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
dokonano zmiany w zakresie:
1) podstawowego układu komunikacyjnego,
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2) lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych,
3) wprowadzenia obszarów górniczych,
4) aktualizacji stref ochronnych od uj
wody oraz innych stref i ogranicze
wynikaj cych z przepisów szczególnych,
5) zmiany przeznaczenia terenów:
a) pod lokalizacj parkingów strategicznych,
b) w obszarze oddziaływania lotniska komunikacyjnego i obwodnicy miejskiej,
6) wyznaczenia obszarów do obj cia planami miejscowymi.
Zmiana studium przyj ta została uchwał Nr XXXI/294/08 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

1.6. Na podstawie § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIII/315/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
25 lutego 2009 r. w sprawie aktualno ci „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Suwałk” i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowi zuj cych na terenie miasta Suwałk oraz na podstawie uchwały
Nr XXXIII/316/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Suwałk przyst piono do zmiany studium w granicach administracyjnych miasta
w pełnym zakresie.
Zmiana studium przyj ta została uchwał Nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 maja 2012 r.
2. Cele i zadania Studium

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, studium sporz dza si w celu okre lenia polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Na studium składa si cz
tekstowa
i graficzna, w których uwzgl dnione s zasady okre lone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Gmina Miasto Suwałki dysponuje „Strategi zrównowa onego rozwoju miasta Suwałki
do roku 2020”, przyj t uchwał Nr LI/563/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 lipca
2014 r., która stanowi podstaw do podejmowania działa na rzecz rozwoju miasta.
Celem opracowania Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Suwałk jest okre lenie kierunków rozwoju oraz zasad polityki
przestrzennej gminy na podstawie diagnozy obecnego stanu zagospodarowania
i funkcjonowania miasta oraz rozpoznanych uwarunkowa wewn trznych i zewn trznych.
Zadaniami Studium s :
1) wyra enie polityki gminy w sferze rozwoju przestrzennego, okre laj cej lokalne
problemy, potrzeby i aspiracje,
2) okre lenie ustale
wi cych przy sporz dzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz umo liwienie koordynacji planów
miejscowych i innych opracowa planistycznych,
3) okre lenie zakresu interesu publicznego,
4) ustanowienie podstawy do negocjacji warunków wprowadzenia programów
wojewódzkich i rz dowych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
5) ustanowienie ródła informacji, idei i wizji rozwojowych, które mog
by wykorzystane do promocji miasta.
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3. Zakres Studium

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w Studium uwzgl dnia si uwarunkowania wynikaj ce w szczególno ci z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu rodowiska, w tym stanu rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej, wielko ci
i jako ci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym, lub okre lenia przez
audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
6) warunków i jako ci ycia mieszka ców, w tym ochrony ich zdrowia;
7) zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej mienia;
8) potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy, uwzgl dniaj cych w szczególno ci :
a) analizy ekonomiczne, rodowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzgl dniaj ce, tam gdzie to uzasadnione
migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych o rodka wojewódzkiego,
c) mo liwo ci finansowania przez gmin wykonania sieci komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej, a tak e infrastruktury społecznej, słu cych realizacji
zada własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudow ;
9) stanu prawnego gruntów;
10) wyst powania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odr bnych;
11) wyst powania obszarów naturalnych zagro e geologicznych;
12) wyst powania udokumentowanych złó kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku w gla;
13) wyst powania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odr bnych;
14) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporz dkowania gospodarki wodno – ciekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami;
15) zada słu cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
16) wymaga dotycz cych ochrony przeciwpowodziowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w Studium okre la si w szczególno ci:
1) uwzgl dniaj ce bilans terenów przeznaczonych pod zabudow :
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
w tym wynikaj ce z audytu krajobrazowego,
b) kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów,
w tym tereny przeznaczone pod zabudow oraz tereny wył czone spod zabudowy;
2) obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
5) obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
6) obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
obszary, dla których obowi zkowe jest sporz dzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odr bnych, w tym
obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale i podziału nieruchomo ci, a tak e
obszary przestrzeni publicznej;
obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i le nych na cele nierolnicze i niele ne;
kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej;
obszary szczególnego zagro enia powodzi oraz obszary osuwania si mas
ziemnych;
obiekty i obszary, dla których wyznacza si w zło u kopaliny filar ochronny;
obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowi zuj ce na nich
ograniczenia prowadzenia działalno ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
(Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pó niejszymi zmianami);
obszary wymagaj ce przekształce , rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
obszary zdegradowane;
granice terenów zamkni tych i ich stref ochronnych;
obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zale no ci od uwarunkowa i potrzeb
zagospodarowania wyst puj cych w gminie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, je eli na obszarze gminy przewiduje si wyznaczenie
obszarów, na których rozmieszczone b d urz dzenia wytwarzaj ce energi z odnawialnych
ródeł energii o mocy przekraczaj cej 100 kW, a tak e ich stref ochronnych zwi zanych
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu,
ich rozmieszczenie ustala si w studium.
Zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, je eli na terenie gminy przewiduje si lokalizacj
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2, w studium okre la
si obszary, na których mog by one sytuowane. Lokalizacja obiektów, o których mowa
mo e nast pi wył cznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do potrzeb Studium uwarunkowa
miasta Suwałk wykonano:

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie ekofizjograficzne,
Prognoz oddziaływania na rodowisko projektu „Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.

4. Materiały wyj ciowe

Na potrzeby niniejszego Studium wykorzystano nast puj ce materiały wej ciowe:
mapa sytuacyjno – wysoko ciowa miasta w granicach administracyjnych w skali
1:10000,
wyci g ze struktury własno ci gruntów z wyró nieniem gruntów komunalnych,
pa stwowych, ogrodów działkowych – oprac. Urz d Miasta Suwałki,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalony
uchwał Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2003 r., Nr 108 poz. 2026), zmieniony uchwał Nr XL/479/14 Sejmiku
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Województwa Podlaskiego z dnia 26 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 20 czerwca 2014 r., poz. 2319),
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. – Urz d Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, Białystok, wrzesie 2013 r.,
„Strategia Zrównowa onego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020”, Suwałki 2014 r.
(przyj ta uchwał Nr LI/563/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 lipca
2014 r.),
„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Suwałki na lata 2011 – 2015” (przyj ty
uchwał Nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r.),
„Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015” (przyj ta uchwał
Nr XLII/435/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2010 r.),
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Suwałk w okresie
od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.” Suwałki, czerwiec 2014 r.,
„Raport o stanie miasta 2013”, Suwałki 2014,
„Program Ochrony rodowiska dla Miasta Suwałki na lata 2012 – 2015” Suwałki,
stycze 2012 r. (przyj ty uchwał Nr XVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.),
„Program Rozwoju Przedsi biorczo ci w Suwałkach na lata 2014 – 2020” Suwałki,
wrzesie 2014 r. (przyj ty uchwał Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 wrze nia 2014 r.),
Obja nienia do mapy geologiczno – gospodarczej Polski 1:50 000, arkusz Suwałki –
Pa stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006 r.,
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Suwałki – 2006/2007 r. przyj ta przez
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Delegatura
w Suwałkach pismem znak: ZNS-400/1/JJ/07 z dnia 29.01.2007 r.,
„Program rewitalizacji zabytkowych kamienic w ródmie ciu Suwałk, stanowi cych
własno komunaln .” (przyj ty uchwał Nr XX/234/04 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2004 r.),
„Program rewitalizacji terenów powojskowych poło onych przy ul. Gen.
K. Pułaskiego oraz przy ul. 23 Pa dziernika w Suwałkach.” (przyj ty uchwał
Nr XXV/290/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 r.),
„Program rewitalizacji zabytkowego ródmie cia miasta Suwałk.” (przyj ty uchwał
Nr XXXVII/410/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2005 r.),
„Gminny program opieki nad zabytkami miasta Suwałk na lata 2009 – 2012” (przyj ty
uchwał Nr XXVIII/270/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 pa dziernika
2008 r.),
Materiały dotycz ce projektu zachodniej obwodnicy Suwałk w ci gu drogi
ekspresowej S-8 w wersji przedło onej do wniosku o wydanie decyzji rodowiskowej,
Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego, Scott Wilson Ltd,
listopad 2007 r.,
Ekofizjografia miasta Suwałk – opracowanie „proeko” Gda sk, czerwiec 2015 r.,
„Zało enia do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe
Miasta Suwałki” Suwałki, maj 2013 r. (przyj te uchwał Nr XXXVII/402/2013 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r.).
publikacje Urz du Statystycznego w Białymstoku dotycz ce ludno ci, ruchu
naturalnego i migracji w województwie podlaskim w roku 2014 oraz dane dotycz ce
zasobów mieszkaniowych za rok 2013,
oraz wnioski zło one do zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
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5. Zespół autorski
Zmian Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Suwałki w pełnym zakresie sporz dził zespół w składzie:
mgr in . arch. Justyna Woł giewicz – projektant – wpisana na list członków Podlaskiej
Okr gowej Izby Architektów pod nr PD - 0311,
mgr in . arch. Agnieszka Wojtych - Kowalewska – projektant – uprawnienia urbanistyczne
1131/91,
mgr in . arch. Kassim Daghir – projektant – uprawnienia urbanistyczne 1480/96,
mgr in . arch. Maciej Sieniawski – projektant – uprawnienia urbanistyczne 1486/97,
mgr in . arch. Małgorzata Włoskowska – projektant – wpisana na list członków
Podlaskiej Okr gowej Izby Architektów pod nr PD - 0215,
mgr in . Bogdan Leszczy ski – zagadnienia dotycz ce kształtowania i ochrony rodowiska
przyrodniczego, zagadnienia dotycz ce zaopatrzenia w wod , ciepło, odprowadzania
cieków i utylizacji odpadów,
mgr in . Edyta Kopko – zagadnienia dotycz ce ochrony rodowiska przyrodniczego.
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II. Charakterystyka ogólna miasta
1. Poło enie, obszar, granice

Suwałki to miasto na prawach powiatu, poło one w północnej cz ci województwa
podlaskiego w pobli u granicy z Republik Litewsk , Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej i Republik Białorusi. Miasto zajmuje obszar 65,5 km2, który zamieszkuje około
70 tysi cy ludno ci. Ze wzgl du na wielko i liczb mieszka ców Suwałki s drugim
pod wzgl dem wielko ci miastem w województwie podlaskim.

Miasto le y w obszarze „Zielonych Płuc Europy” w terenie bardzo atrakcyjnym pod
wzgl dem turystyczno – krajobrazowym, na styku z obrze em Puszczy Augustowskiej,
w s siedztwie Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przez
miasto przepływa rzeka Czarna Ha cza, w niewielkiej odległo ci od centrum znajduj
si miejskie tereny rekreacyjne z zalewem „Arkadia”. Ponadto przez teren miasta przebiegaj :
droga krajowa nr 8 Warszawa-Białystok-Suwałki-Budzisko-Granica Pa stwa oraz linie
kolejowe Białystok-Suwałki-Trakiszki i Suwałki-Olecko-Ełk.

O dotychczasowym rozwoju miasta decydowało jego poło enie, bowiem Suwałki powstały
w latach 70 XVII wieku jako o rodek wymiany handlowej przy starym trakcie wiod cym
z Grodna przez Sejny do Przero li i Królewca.
Obecnie Suwałki poło one s na szlaku komunikacyjnym ł cz cym Europ Zachodni
z pa stwami nadbałtyckimi oraz Półwyspu Skandynawskiego i północno – zachodniej cz ci
Rosji, na trasie projektowanej drogi transportowej szybkiego ruchu Via Baltica oraz trasie
kolejowej Rail Baltica.
Wszystkie wymienione wy ej uwarunkowania s czynnikami maj cymi istotny wpływ
na zagospodarowanie przestrzenne miasta, stwarzaj c korzystne warunki rozwoju, przede
wszystkim handlu i ruchu turystycznego.

2. Główne funkcje miasta

Miasto Suwałki zaliczane jest według „Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju” do miast ponadregionalnych redniej wielko ci. Charakteryzuje
si nast puj cymi funkcjami:

1) o rodka powiatowego grupuj cego wi kszo ponadlokalnych urz dze w zakresie
ochrony zdrowia, kultury, szkolnictwa redniego oraz szkolnictwa wy szego,
administracji publicznej i gospodarczej

W Suwałkach funkcjonuj : Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa oraz Wy sza Szkoła
Suwalsko-Mazurska im. Papie a Jana Pawła II.
2) o rodka obsługi i rozrz du ruchu turystycznego w północnej cz ci województwa

Suwałki poło one s na głównym szlaku turystycznym, zwanym "Drog 1000 Jezior"
i stanowi wa ny o rodek turystyki krajoznawczej, o czym decyduje bliskie s siedztwo
Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, ale tak e walory
kulturowe i warto ci historyczne samego miasta posiadaj cego zabytkowe ródmie cie
oraz grupuj cego cenne obiekty kultury materialnej.
W stosunku do rejonów turystyczno – wypoczynkowych Pojezierza (głównie rejon wokół
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jeziora Wigry), gdzie zlokalizowana jest baza noclegowa dla wypoczynku krajowego,
Suwałki pełni funkcj zaplecza organizacyjnego oraz gospodarczego. Na terenie miasta
zlokalizowane s firmy turystyczne zajmuj ce si organizacj ruchu turystycznego
i promocj .
3) o rodka obsługi ruchu granicznego

Blisko s siedztwa z Rosj i Litw oraz Białorusi sprzyja kształtowaniu cisłych
zwi zków funkcjonalnych, głównie gospodarczych z tymi pa stwami. Wyrazem d e władz
miasta do zacie nienia partnerskich stosunków nadgranicznych było utworzenie Euroregionu
Niemen jako jednostki prawno – organizacyjnej sankcjonuj cej i ułatwiaj cej zacie nianie
współpracy mi dzypa stwowej. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno –
gospodarczego, wymiany handlowej, rozbudowa infrastruktury granicznej, ale tak e
współdziałanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego i ochrony rodowiska
przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.
Wyrazem o ywienia ruchu przygranicznego jest masowy ruch towarowy i osobowy, który
ze wzgl du na sw skal i brak obwodnicy zachodniej miasta stwarza ogromne uci liwo ci
dla obecnego układu komunikacyjnego miasta. Ranga powi za komunikacyjnych miasta
z pa stwami s siedzkimi wzro nie w nast pstwie realizacji tras Via Baltica i Rail Baltica.
Obsługa ruchu przygranicznego zwi ksza zapotrzebowanie w zakresie bazy noclegowej
i ywieniowej w mie cie dla tzw. turystyki biznesowej.
4) o rodka przemysłu, głównie drzewnego, meblarskiego, materiałów budowlanych
i spo ywczego

W ród istniej cych przedsi biorstw bran y drzewnej nale y wymieni m.in.: „Padma
Art.”, PORTA KMI Poland Sp. z o.o., STOLLAR Sp.j. Produkcj nowoczesnych mebli
metalowych zajmuje si Malow Sp. z o.o. Du firm z bran y metalowej jest GASTECH
Sp. z o.o. Poza przemysłem drzewnym i meblarskim na terenie miasta działaj zakłady
przetwórstwa rolno – spo ywczego, w ród których do najwi kszych nale ANIMEX Grupa
Drobiarska S.A., MISPOL S.A., Spółdzielnia Mleczarska „Sudowia”, PPHU „Lactopol”.
Firma AQUAEL Sp. z o.o. zajmuje si mechanik precyzyjn i produkcj sprz tu
akwarystycznego. W bran y elektrycznej działa Fabryka Przewodów i Kabli ELPAR II
Sp. z o.o. W bran y tworzyw sztucznych SALAG Sp. z o.o. S.K.
5) o rodka przemysłu wydobywczego

Zasoby lokalne kruszywa mineralnego ( wir, piasek budowlany) wydobywane s obecnie
zarówno na terenie miasta ze złó Sobolewo, jak te na du skal na otaczaj cych miasto
terenach gminy wiejskiej Suwałki. Wydobycie surowców mineralnych na terenie miasta
prowadzone jest przez Suwalsk Kopalni Surowców Mineralnych oraz Przedsi biorstwo
Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.

3. Ludno

i zatrudnienie

Liczba ludno ci miasta na 31.12.2014 r. wynosiła 69 316 osób, co stanowiło ok. 5,7%
ogółu ludno ci województwa podlaskiego. G sto zaludnienia w Suwałkach wynosiła
1057 osób/km2.
Rozwój demograficzny miasta na przestrzeni ostatnich 30 lat był do zró nicowany.
Głównym czynnikiem wzrostu liczby mieszka ców Suwałk były pełnione funkcje regionalne
(wojewódzkie). Lata 1975-1990 charakteryzowały si wysokim przyrostem rzeczywistym
ludno ci wynosz cym około 2 tysi cy mieszka ców rocznie. Do takich wyników przyczyniły
si wysoki przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji, które zwi zane było z ogólnym
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rozwojem przestrzennym oraz kształtowaniem funkcji społecznych i gospodarczych miasta.
W wyniku przeobra e ustrojowych w latach 1990 – 1998 zmalało tempo przyrostu
rzeczywistego oraz zmieniła si skala migracji. Pojawiły si nowe bariery rozwojowe, które
miały charakter ogólnokrajowy i doprowadziły do kryzysów w bazie ekonomicznej miasta
i zmianach w ich funkcjach.
Na zahamowanie wzrostu liczby mieszka ców istotny wpływ miała przeprowadzona
w 1998 roku reforma administracyjna, która obni yła rang miasta w skali kraju i regionu.
Jak wynika z zestawienia danych statystycznych, od roku 2000 liczba mieszka ców
Suwałk utrzymuje si na zbli onym poziomie.
Dalszy napływ ludno ci do Suwałk ograniczaj :
- niekorzystna tendencja na rynku demograficznym w Polsce – liczny odpływ ludno ci
zwi zany z poszukiwaniem pracy poza granicami kraju,
- obni enie rangi miasta, a co za tym idzie, dalszych mo liwo ci inwestycyjnych,
- niska konkurencyjno regionu i miasta,
- brak rozwoju funkcji regionalnych miasta,
- brak inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym,
- brak dogodnych poł cze komunikacyjnych z pozostał cz ci kraju
- ogólne zacofanie Polski Północno – Wschodniej, powoduj ce odpływ ludno ci do innych
regionów Polski i poza granice kraju.

W 2014 roku urodziło si w Suwałkach 609 dzieci, to o 22 mniej ni w roku poprzednim.
Liczba zgonów natomiast zmniejszyła si w porównaniu do roku 2013 o 11 i wyniosła 539.
W zwi zku z powy szym w 2014 roku znacznemu pogorszeniu uległ przyrost naturalny
i wynosił 70 osób, to o 11 osób mniej ni w roku poprzednim i był najni szy od 10 lat,
głównie z powodu wzrostu liczby zgonów i małej ilo ci urodze .
Struktura wieku i płci ludno ci Suwałk charakteryzuje si :
- przewag udziału kobiet w mie cie, które stanowi 52,17% ogółu ludno ci,
- zmniejszeniem ró nicy udziału wieku przedprodukcyjnego, w tym zwłaszcza grupy dzieci
oraz młodzie y w wieku szkoły redniej w stosunku do udziału wieku produkcyjnego
(w roku 2004 ta grupa wiekowa stanowiła 24,68 % w roku 2014, zaledwie 16% ogółu
ludno ci),
- stosunkowo wysokim udziałem wieku produkcyjnego, który stanowi 69,00% ludno ci,
- relatywnie niskim, ale rosn cym na przestrzeni ostatnich lat udziałem wieku
poprodukcyjnego (powy ej 65 lat), który wynosi 15% ogółu ludno ci.
Tab. 1 Miasto Suwałki – struktura wieku i płci ludno ci – w latach 2004-2014 r.
L.p.

1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Grupy wg płci i wieku
Ludno ogółem, w tym:
m czy ni
kobiety
kobiet na 100 m czyzn
Grupy według wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym

2004
osób
%
69 113
100
33 160
48,00
35 953
52,00
108
osób
%
17 058
24,68
44 385
64,22
7 670
11,10

2006
osób
%
69 246
100
33 161
47,89
36 085
52,11
109
osób
%
15 914
22,98
45 371
65,52
7 961
11,50

osób
69 527
33 307
36 220
osób
14 197
46 280
9 050

2010

109

%
100
47,90
52,10
%
20,42
66,56
13,02

ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz du Statystycznego w Białymstoku

2014
osób
%
69 316
100
33 127
47,79
36 189
52,21
109
osób
%
10 769
16,00
47 863
69,00
10 684
15,00

Jak wynika z powy szych danych, na przestrzeni ostatnich lat odnotowano spadek liczby
ludno ci w wieku przedprodukcyjnym. Fakt ten powoduje zmniejszenie zapotrzebowania
na miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych. Zwi kszaj cy si udział ludno ci
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w wieku produkcyjnym ma bezpo redni wpływ na sytuacj na rynku pracy, gdy powoduje
zwi kszone zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. Wzrastaj ca liczba ludno ci w wieku
poprodukcyjnym b dzie miała wpływ na konieczno dostosowania usług w zakresie słu by
zdrowia i opieki społecznej do potrzeb starzej cej si ludno ci miasta, a co za tym idzie,
na wzrost wydatków.
Zaobserwowane zmiany w strukturze wieku mieszka ców Suwałk wskazuj na proces
starzenia si populacji.
Prognozy demograficzne Głównego Urz du Statystycznego na lata 2010-2030 zakładaj
nieznaczny wzrost, a nast pnie spadek (do ok. 66 tys. w 2030 roku) liczby mieszka ców
Suwałk.

Struktura g sto ci zaludnienia w granicach miasta jest do zró nicowana. W 2013 roku
najwi cej osób zamieszkiwało obszary osiedli mieszkaniowych pomi dzy ulic
Gen. K. Pułaskiego, a ul. M. Reja (ok. 15 100 osób) oraz osiedli mieszkaniowych pomi dzy
ulic Gen. K. Pułaskiego, a ul. Kolejow i ulic Północn (ok. 12 000 osób). Obszarami
o najwi kszym zaludnieniu s tereny ródmie cia ograniczone od południa i zachodu rzek
Czarn Ha cz , a od północy i wschodu ulicami Przytorow i Gen. Z. Podhorskiego.
Na niespełna 3 km2 zamieszkuje w tym rejonie ponad 17 000 osób, co daje redni
zaludnienia w granicach ok. 6 tys. mieszka ców na km2. Znacznie mniejsz g sto ci
zaludnienia charakteryzuj si osiedla domków jednorodzinnych poło one w zachodniej
i południowej cz ci miasta. Stosunkowo najmniej osób zamieszkuje tereny przemysłowe
poło one na południowych kra cach miasta w rejonie funkcjonuj cych terenów
przemysłowych.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Suwałkach na koniec 2014 roku (według
danych Urz du Statystycznego w Białymstoku) wynosiła 2 786 osób i w stosunku do roku
poprzedniego zmalała o 858. W ród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejsz grup
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – 51,36% (1 431 osób). Osoby nigdy niepracuj ce
stanowiły 10,59% (295 osób) ogółu bezrobotnych. W ród zarejestrowanych bezrobotnych
51,33% stanowiły kobiety (1 430 osoby).
Wska nik stopy bezrobocia, obliczony przez GUS na dzie 31.12.2014 roku, wynosił
w Suwałkach 10,2% (w kwietniu 2015 r. zaledwie 9,7%), dla porównania wska nik
dla całego województwa podlaskiego wynosił 15,1%. Analizuj c dane statystyczne z lat
poprzednich, nale y stwierdzi , e od roku 2002, kiedy to stopa bezrobocia była najwy sza
(23,7%), poziom bezrobocia obni ył si znacznie i w roku 2008 wynosił w Suwałkach
zaledwie 9,7 %. Od roku 2008 zacz ł jednak ponownie wzrasta .

4. Struktura funkcjonalno – przestrzenna miasta

Miasto Suwałki ma układ przestrzenny zbli ony kształtem do prostok ta o wymiarach
6 km x 10,5 km. Według danych Urz du Miejskiego (zestawienie zbiorcze wg stanu na dzie
1.01.2015 r.), tereny zainwestowania miejskiego, to jest grunty zabudowane i zurbanizowane,
zajmuj ok. 1903 ha, czyli niespełna 29% ogólnej powierzchni miasta, z czego 582 ha (8,9%)
to komunikacja – drogi wraz z terenami kolejowymi.
Pozostał przestrze zajmuj :
- u ytki rolne - 3465 ha (52,9%),
- lasy - 915 ha (14%),
- grunty pod wodami - 78 ha (1,2%),
- nieu ytki - 133 ha (2,0%),
- tereny ró ne - 57 ha (0,9%).
Obszar miasta przecina rzeka Czarna Ha cza, płyn ca z kierunku zachodniego
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na wschód, która w strefie ródmiejskiej tworzy ciekawe krajobrazowo zakole. Dolina rzeki,
bagnista i zakrzewiona, tworzy główny ci g terenów zielonych predysponowanych
w naturalny sposób do wykorzystania na potrzeby rekreacji mieszka ców. Jak do tej pory
tylko niewielka cz
tych terenów w obr bie ródmie cia jest zagospodarowana.

Centraln cz
miasta wypełnia ródmie cie, ograniczone od strony południowej
i zachodniej dolin rzeki, od północy ulicami Gen. W. Sikorskiego i Gen. J. Dwernickiego,
a od wschodu ul. Utrat i terenami kolejowymi. Układ przestrzenny obecnego ródmie cia
Suwałk, ukształtowany w okresie od pocz tku XVIII wieku do połowy XIX wieku, przetrwał
do dzi w stanie nienaruszonym. Układ ten wypełniony jest zwart zabudow o wysokich
walorach kulturowych, zlokalizowan wzdłu głównego ci gu ul. T. Ko ciuszki oraz wokół
dwóch placów: Starego Rynku – przylegaj cego do ul. T. Ko ciuszki (obecnie park
Konstytucji 3 Maja) oraz Nowego Rynku (plac Marii Konopnickiej). W strefie ródmiejskiej
nadal znajduje si wi kszo komunalnych zasobów mieszkaniowych. Miasto czyni starania
w kierunku przekształcania i rewitalizacji tych terenów. Niektóre z zabytkowych kamienic
zostały przez miasto sprzedane prywatnym wła cicielom. Przewa aj ca wi kszo obiektów
jest wyremontowana, a wtórna zabudowa wewn trz kwartałów ulega sukcesywnym
rozbiórkom. Lokatorzy z kamienic nale cych do miasta stopniowo przekwaterowywani
s do budynków komunalnych.
ródmie cie miasta jest zarazem głównym o rodkiem usług ogólnomiejskich
i podstawowych, miejscem skoncentrowania placówek handlowych, gastronomicznych,
kulturalnych, o wiatowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Tu te mieszcz si siedziby
władz miejskich, banków, licznych urz dów i instytucji oraz hoteli i biur turystycznych.
Strefa ródmiejska obj ta jest ochron konserwatorsk . Liczne obiekty mieszkalne
i u yteczno ci publicznej wpisane s do rejestru zabytków.
Na północ od centrum miasta zlokalizowane s główne zasoby mieszkalnictwa
wielorodzinnego – osiedla: Północ I, Północ II, Północ III oraz osiedla mieszkalnictwa
jednorodzinnego – osiedle Kolejowe oraz osiedle przy ul. Wylotowej i Zwrotniczej.
Zabudowa wielorodzinna o du ej intensywno ci obejmuje budynki 5 i 11 - kondygnacyjne
w pełni obsłu one przez media infrastrukturalne. Osiedla wyposa one s w podstawowe
usługi dla ludno ci. Niski udział terenów zielonych i urz dze rekreacji codziennej
oraz niedostateczna ilo parkingów wpływaj niekorzystnie na poziom ycia mieszka ców.
Na południe od zakola rzeki Czarnej Ha czy, w bezpo rednim s siedztwie ródmie cia
znajduj si osiedla mieszkaniowe: Polna, Powsta ców Wielkopolskich, Ha cza i Papiernia.
Na styku z osiedlem Polna i Powsta ców Wielkopolskich zlokalizowany jest kompleks
sportowo - rekreacyjny wraz z zalewem „Arkadia”.
W niedalekim s siedztwie znajduje si te , obejmuj cy ok. 18 ha, zwarty obszar zespołu
cmentarzy ró nych wyzna . Ponad połow terenu zajmuje cmentarz rzymskokatolicki, reszt
zajmuj cmentarze prawosławny, ydowski, ewangelicki i muzułma ski.
W zachodniej cz ci miasta, znajduje si osiedle Zielona Górka. Pozostała cz
terenów
do granicy miasta nie jest zainwestowana i wykorzystywana jest rolniczo.

W północno – zachodniej cz ci miasta znajduje si zabudowa wiejska sołectwa
Krzywólka, maj ca charakter typowej ulicówki. Poni ej zlokalizowane s tereny wodono ne
wraz z głównym uj ciem wody dla miasta. W s siedztwie ulicy M. Reja zlokalizowane
s osiedle Północ III oraz kompleks budynków szpitala.
W południowej cz ci miasta znajduje si zabudowa wiejska sołectwa Dubowo,
zlokalizowana wzdłu ulicy Dubowo.
W ród zabudowy mieszkaniowej miasta znajduj si zespoły XIX - wiecznej zabudowy
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koszarowej, przy ul.
wierkowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Sejne skiej oraz
ul. 23 Pa dziernika, obecnie tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane na potrzeby
obronno ci ze wzgl du na dopełnienie ich innymi funkcjami – zarówno mieszkalnymi
jak i usługowymi, które pełni rol zespołów wielofunkcyjnych.
Miasto ma do dobrze rozwini t sie komunikacyjn , wewn trzna dost pno do usług
i miejsc pracy zapewniona jest przez dost pno
piesz , rowerow i komunikacj
autobusow . Miasto posiada tak e dobre powi zania z o rodkami wypoczynku nadwodnego
nad jeziorami Krzywe i Okmin, usytuowanymi tu za wschodni i zachodni granic miasta
oraz z terenami le nymi poło onymi na północy i południu.
Na Papierni zlokalizowana jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Jest to utworzony w 1996 roku obszar, w granicach którego przedsi biorcy mog
na preferencyjnych warunkach prowadzi działalno gospodarcz . Tu obok znajduje si
lotnisko sportowe, które ma by przebudowane na lotnisko komunikacyjne.
Główny układ drogowy miasta ukształtowany jest na osi północ – południe od drogi
z Augustowa wzdłu ulic Wojska Polskiego, T. Ko ciuszki, Gen. K. Pułaskiego, do Szypliszk
i dalej w kierunku przej cia granicznego z Litw , w Budzisku. Trasa drogi krajowej
nr 8 na terenie miasta pokrywa si z przebiegiem ulic: Wojska Polskiego, Utrata,
Gen. Z. Podhorskiego i Gen. K. Pułaskiego.

Linie kolejowe otaczaj miasto od południa i wschodu, dworzec PKP znajduje
si we wschodniej cz ci miasta. Tereny zainwestowania miejskiego okalaj lasy ochronne:
na południu Las Suwalski, na północy Las Szwajcarski. W pobli u tego ostatniego znajduje
si zabudowa sołectwa Szwajcaria.

Cz

II – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA MIASTA

12 | S t r o n a

III. Analizy i studia problemowe dotycz ce zagospodarowania

1. Analiza i wnioski z dotychczasowych planów zagospodarowania
przestrzennego i prac studialnych
Artykuł 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nakłada na prezydenta miasta obowi zek dokonywania analiz zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny post pów w opracowywaniu planów
miejscowych i opracowania wieloletniego programu ich sporz dzania w nawi zaniu
do ustale
studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
z uwzgl dnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporz dzenia lub zmiany
planu miejscowego. Przynajmniej raz w czasie kadencji rady prezydent miasta
jest obowi zany przekaza radzie gminy wyniki ww. analizy, po uprzednim zaopiniowaniu jej
przez gminn komisj urbanistyczno - architektoniczn , za rada gminy podejmuje uchwał
w sprawie aktualno ci studium i planów miejscowych. W przypadku uznania
ich za nieaktualne, w cało ci lub cz ci, rada podejmuje działania zmierzaj ce do ich zmiany.
W kadencji 2010 - 2014 ocena wymagana ustaw została wykonana dwa razy, w lipcu
2012 r. i czerwcu 2014 r. Opracowanie z 2014 r. przyj te zostało przez Rad Miejsk
w Suwałkach uchwał Nr LI/566/2014 w dniu 30 lipca 2014 r. Przedmiotowa „Analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Suwałki w okresie od 1 sierpnia 2012 r.
do 30 czerwca 2014 r.” i wynikaj ce z niej wnioski stanowiły podstaw podj cia przez Rad
Miejsk w Suwałkach uchwały w sprawie przyst pienia do niniejszego opracowania
„Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.
Dla potrzeb opracowania Studium przeprowadzono analizy obowi zuj cych na terenie
miasta Suwałki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obecnie
s w ró nym stopniu aktualne. Miasto posiada 61 obowi zuj cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obejmuj cych obszar o ł cznej powierzchni ok. 2960 ha,
co stanowi ok. 45,18 % powierzchni całego miasta (stan aktualny na grudzie 2014 r.), w tym
sporz dzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (o ł cznej powierzchni ok. 585 ha, co stanowi ok. 8,9 % powierzchni całego
miasta). Pozostałe plany sporz dzone s na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obszary obj te obowi zuj cymi i b d cymi w trakcie opracowania miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na zał czniku Nr 7 do niniejszego Studium.
Wiele z nich wymaga zmian i dostosowania do istniej cych potrzeb zarówno miasta, jak
i jego mieszka ców.
Wyniki analiz przedstawiaj si nast puj co:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych w rejonie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz s siednich terenów przemysłowo składowych, Podstrefy Suwałki (1), zatwierdzony uchwał Nr XLIII/338/98 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z dnia 6 maja
1998 r., Nr 26, poz. 150)
– ustalenia planu wymagaj aktualizacji, uchwał Nr XXXI/334/2013 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r. przyst piono do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmuj cego teren obowi zuj cego planu oraz tereny
s siaduj ce z SSSE.
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2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej cz ci osiedla E. Plater
w Suwałkach (2), zatwierdzony uchwał Nr XLVI/370/98 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z dnia 7 lipca 1998 r., Nr 40, poz. 211)
– ustalenia planu s aktualne, teren w granicach planu w wi kszo ci został obj ty
inwestycjami, plan jest zgodny ustaleniami Studium.
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Daszy skiego w Suwałkach
(3), zatwierdzony uchwał Nr VIII/37/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 lutego
1999r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr 13, poz. 146)
– ustalenia planu s aktualne, nie ma potrzeby podejmowania uchwały o zmianie planu, nie
ma równie potrzeby wprowadzania zmian w ustaleniach Studium dla tego terenu.

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ ródmie cie-Południe” (4)
obejmuj cy obszar miasta ograniczony ulicami: Noniewicza – Ciesielsk –1 - go Maja –
Sejne sk – Utrat oraz od południa rzek Czarn Ha cz w Suwałkach, zatwierdzony
uchwał Nr XXVII/249/2000 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 lipca 2000 r., Nr 20, poz. 253)
– ustalenia planu s trudne do realizacji i nie s akceptowane społecznie, wymagaj zmian
i dostosowania do potrzeb zarówno mieszka ców, jak i miasta, uchwał
Nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009 r. przyst piono
do zmiany przedmiotowego planu, nadal trwaj prace nad kolejn wersj planu.
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk obejmuj cy zło a
kruszywa "Sobolewo A”- pole II i "Sobolewo C" (5), zatwierdzony uchwał
Nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2001 r., Nr 16, poz. 290)
– ustalenia planu s aktualne, plan jest zgodny ustaleniami Studium.

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk obejmuj cy zło a
kruszywa poło one na terenie górniczym Sobolewo B w Suwałkach (7), zatwierdzony
uchwał Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 7 sierpnia 2002 r., Nr 36, poz. 888)
– ustalenia planu s aktualne, plan jest zgodny ustaleniami Studium.
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, ograniczonego ulicami:
T. Ko ciuszki, Chłodn , T. Noniewicza, a od strony północnej granicami działek 11507/1,
11507/2, 11515/2, 11516/2 (9.1), zatwierdzony uchwał Nr LIII/496/2010 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 27 pa dziernika 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
22 listopada 2010 r., Nr 277, poz. 3477)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Ko ciuszki, Chłodn ,
T. Noniewicza, a od strony północnej granicami działek 11507/1, 11507/2, 11515/2,
11516/2 (9), zatwierdzony uchwał Nr LIX/638/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
25 wrze nia 2002 r., (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 listopada 2002 r., Nr 65,
poz. 1375).

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ograniczony ulicami: T. Ko ciuszki,
Wigiersk , T. Noniewicza oraz rzek Czarn Ha cz w Suwałkach (11.1), zatwierdzony
uchwał Nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2009 r., Nr 238, poz. 2936)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, ograniczony ulicami: T. Ko ciuszki,
Wigiersk , T. Noniewicza oraz rzek Czarn Ha cz w Suwałkach (11), zatwierdzony
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uchwał Nr X/104/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r., Nr 71, poz. 1436).

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Wesoł ,
L. Wary skiego, T. Noniewicza i Wigiersk oraz od strony północnej granic działki
nr 11136 w Suwałkach (12.1), zatwierdzony uchwał Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 wrze nia
2011 r., Nr 235, poz. 2810)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Wesoł , T. Noniewicza,
Wigiersk w Suwałkach (12), zatwierdzony uchwał Nr X/105/03 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 lipca
2003 r., Nr 71, poz. 1437).

10) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
ograniczonego ulicami: T. Ko ciuszki, Chłodn , T. Noniewicza i L. Wary skiego (13.1),
zatwierdzona uchwał Nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 136, poz. 1813)
– przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Suwałk, ograniczony ulicami: T. Ko ciuszki, Chłodn , T. Noniewicza
i L. Wary skiego (13), zatwierdzony uchwał
Nr XIV/157/03 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 pa dziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
19 listopada 2003 r., Nr 118, poz. 2189), obecnie uchwał Nr XLVI/553/2014 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. przyst piono do opracowania kolejnej
wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego przy ul. Wylotowej
w Suwałkach (15.1), zatwierdzony uchwał Nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2697)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego przy ul. Wylotowej w Suwałkach
(15), zatwierdzonego uchwał Nr XIV/159/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
29 pa dziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r., Nr 118,
poz. 2191)

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulic M. Reja i wierkowej (16) oraz
drogi ł cz cej ul. M. Reja z ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach, zatwierdzony uchwał
Nr XVIII/195/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 16 lutego 2004 r., Nr 17, poz. 340)
– ustalenia planu s aktualne, teren w granicach planu został zainwestowany.
13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedłu enia istniej cej ulicy
Gen. W. Sikorskiego w Suwałkach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. 23 Pa dziernika
(17), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 lutego 2004 r., Nr 17, poz. 341)
– ustalenia planu zostały w cz ci uchylone miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka, zatwierdzonym uchwał Nr XVI/136/07
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 pa dziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r., Nr 264, poz. 2812), pozostała (północna) cz
planu zawiera
si w granicach opracowywanego obecnie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Krzywólki.
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14) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych
zalewu Arkadia i terenów wzdłu rzeki Czarnej Ha czy w Suwałkach (18.1), uchwał
Nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 26 lutego 2013 r., poz. 1285)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów
wzdłu rzeki Czarnej Ha czy w Suwałkach (18), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/199/04
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
16 lutego 2004 r., Nr 17, poz. 342).

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych
poło onych przy ul. Le nej w Suwałkach (19), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/201/04
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
16 lutego 2004 r., Nr 17, poz. 343)
– ustalenia planu s aktualne, plan został w cz ci uchylony miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych poło onych przy
ul. Le nej w Suwałkach (36), zatwierdzonym uchwał Nr XVII/147/07 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 7 stycznia
2008 r., Nr 1, poz. 5).

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
T. Ko ciuszki, L. Wary skiego, Wesoł i Wigiersk w Suwałkach (20), zatwierdzony
uchwał Nr XXVI/299/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 wrze nia 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 pa dziernika 2004 r. Nr 159, poz. 2119)
– uchwał Nr XLVI/504/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2014 r.
przyst piono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuj cego przedmiotowy teren.
17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Utrat ,
Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Kolejow , a od strony północnej terenem byłego
aresztu ledczego (21.1), zatwierdzony uchwał Nr XXIII/211/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 30 kwietnia
2008 r., Nr 119, poz. 1249)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
ograniczonego
ulicami:
Utrat ,
Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Kolejow , a od strony północnej terenem byłego
aresztu ledczego (21), zatwierdzony uchwał Nr XXXIII/384/05 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 maja 2005 r.,
Nr 119, poz. 1452).
18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ograniczony północn granic działki
o nr geod. 21928/3, od wschodu ulic Bulwarow , od południa ulic Gen. W. Sikorskiego,
a od zachodu granicami działek zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej, poło onej
po wschodniej stronie ulicy Reymonta w Suwałkach (22), zatwierdzony uchwał
Nr XXXIX/439/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 wrze nia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 listopada 2005 r., Nr 237, poz. 2641)
– ustalenia planu s aktualne, cz
inwestycji w granicach przedmiotowego planu została
ju zrealizowana zgodnie z jego ustaleniami.
19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniaj cy ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach w obszarze
ograniczonym ulicami: Sportow , Utrat , trakcj kolejow a od strony północnej
granicami działek 33473, 33474, 33481/1 (23), zatwierdzony uchwał Nr XLIV/483/06
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Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
8 marca 2006 r., Nr 69, poz. 731)
– ustalenia planu s nie aktualne, uchwał Nr LII/600/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 pa dziernika 2014 r. przyst piono do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego
w Suwałkach, obejmuj cego południow cz
terenu obj tego przedmiotowym
obowi zuj cym planem.

20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzk , 23 Pa dziernika, Bakałarzewsk i S. Staszica
w Suwałkach (24), zatwierdzony uchwał Nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r., Nr 94,
poz. 924)
– przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu poło onego przy ul. 23 Pa dziernika w Suwałkach pod realizacj Centrum Pomocy
Społecznej (14), zatwierdzony uchwał Nr XIV/158/03 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 pa dziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r.,
Nr 118, poz. 2190), dla obszaru obj tego planem nale y rozwa y mo liwo zmiany
funkcji terenu oraz zmniejszenie terenów przeznaczonych na cele publiczne.
21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy ródmiejskiej
poło onego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach (25.1),
zatwierdzony uchwał Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 lutego 2015 r., poz. 499)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: E. Plater, Pl. Marszałka
J. Piłsudskiego, T. Ko ciuszki oraz od strony północnej granic działki: 10075/7
w Suwałkach (25), zatwierdzony uchwał Nr XLV/491/06 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 29 marca 2006 r., Nr 89,
poz. 883).
22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Franciszka skiej
w Suwałkach (26), zatwierdzony uchwał Nr XLV/492/06 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 29 marca 2006 r., Nr 89,
poz. 884)
– ustalenia planu s aktualne, mog jednak wymaga zmian w północnej cz ci terenu,
w zwi zku z ustaleniem ostatecznego przebiegu obwodnicy.

23) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
ograniczonego ulicami: T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza oraz rzek Czarn Ha cz
w Suwałkach (27.1), zatwierdzony uchwał Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 pa dziernika 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
26 listopada 2014 r., poz. 3903)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczony ulicami: T. Ko ciuszki,
A. Mickiewicza oraz rzek Czarn Ha cz w Suwałkach (27), zatwierdzony uchwał
Nr LII/582/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 pa dziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 30 listopada 2006 r., Nr 283, poz. 2805).
24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejsk , wierkow , Modrzewiow
i Grabow w Suwałkach (28), zatwierdzony uchwał Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej
Cz
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w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 1 lipca 2006 r.,
Nr 178, poz. 1659)
– ustalenia planu s aktualne, na jego podstawie realizowane s inwestycje okre lone
zapisami planu.

25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk terenu poło onego
pomi dzy ulicami: T. Ko ciuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza oraz od strony
południowej granicami działek 11505/1, 11505/2 i 11506 (29), zatwierdzony uchwał
Nr XLIX/550/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2006 r., Nr 200, poz. 1947)
– ustalenia planu s aktualne.
26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zarzecze w Suwałkach
(30), zatwierdzony uchwał Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 14 marca 2007 r., Nr 59, poz. 486)
– ustalenia planu s aktualne, poza fragmentem terenu obejmuj cym stadion miejski,
na który to teren zatwierdzono zmian przedmiotowego planu (30.1). Zmiana niniejszego
planu została podyktowana konieczno ci dostosowania jego ustale do zamierze
inwestycyjnych które polegały na przystosowaniu obiektu stadionu miejskiego i jego
najbli szego otoczenia do wymaga okre lonych przez PZPN, UEFA i FIFA.
27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zarzecze w Suwałkach
(30.1), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/447/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 136, poz. 1812)
– ustalenia planu s aktualne.

28) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka
w Suwałkach (34), zatwierdzony uchwał Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 pa dziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2007 r.,
Nr 264, poz. 2812)
– ustalenia planu s aktualne, poza fragmentem terenu dla którego uchwał
Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., poz. 4182), zatwierdzono zmian
przedmiotowego planu (34.1).

29) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych
poło onych przy ul. Le nej w Suwałkach (36), zatwierdzony uchwał Nr XVII/147/07
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z dnia 7 stycznia 2008 r., Nr 1, poz. 5)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cz ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych poło onych przy
ul. Le nej w Suwałkach (19), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 lutego
2004 r., Nr 17, poz. 343).

30) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej cz ci rejonu ulicy
Ogrodowej w Suwałkach (46), zatwierdzony uchwał Nr XIX/158/07 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 8 lutego 2008 r.
Nr 35, poz. 351)
– ustalenia planu s aktualne, poza fragmentami terenu dla których uchwał
Nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r., poz. 1350), zatwierdzono miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego uj cia wody podziemnej
w Suwałkach (62).

31) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ulicy Gen. K. Pułaskiego do ulicy Północnej (42), zatwierdzony
uchwał Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2008 r., Nr 283, poz. 2824)
– ustalenia planu s aktualne.
32) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej i Przemysłowej na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej (43),
zatwierdzony uchwał Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008
r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2008 r., Nr 283, poz. 2825)
– ustalenia planu s aktualne.

33) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy klasy
G ł cz cej ulice Utrat z Sejne sk (44), zatwierdzony uchwał Nr XXII/191/08 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
19 listopada 2008 r., Nr 283, poz. 2826)
– ustalenia planu strac aktualno
po okre leniu przebiegu trasy drogi głównej
w opracowywanej obecnie dokumentacji dotycz cej realizacji inwestycji drogowej
w ramach tzw. specustawy.
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomi dzy ulicami:
T. Noniewicza, Ciesielsk , 1-go Maja, Sejne sk i placem Marii Konopnickiej
w Suwałkach (31), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 pa dziernika 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2008 r.,
Nr 301, poz. 3086)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ograniczony ulicami: T. Noniewicza, Krótk ,
M. Konopnickiej i L. Wary skiego w Suwałkach (8), zatwierdzony uchwał
Nr LIX/637/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 wrze nia 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 18 listopada 2002 r., Nr 65, poz. 1374).

35) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego,
Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach (33), zatwierdzony uchwał Nr XXIX/277/08 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
16 grudnia 2008 r., Nr 318, poz. 3381)
– ustalenia planu wymagaj aktualizacji w zwi zku ze zgłoszonymi wnioskami o zmian
przedmiotowego planu.
36) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej
w Suwałkach (38), zatwierdzony uchwał Nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2009 r., (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r., Nr 95,
poz. 1046), zmieniony w cz ci uchwał Nr XXVIII/298/2012 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r., w sprawie zmiany przedmiotowego planu
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., poz. 4127).
tekst jednolity - uchwała Nr XLIV/476/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej
w Suwałkach (38.2) (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 8 stycznia 2014 r., poz. 101).
– ustalenia planu b d wymaga zmian w północnej cz ci terenu, w zwi zku z ustaleniem
ostatecznego przebiegu obwodnicy.
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37) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulic Wojska
Polskiego, aresztem ledczym, torami kolejowymi i obszarem le nym w Suwałkach (39),
zatwierdzony uchwał Nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 1 lipca 2009 r., Nr 138, poz. 1512)
– ustalenia planu s aktualne.
38) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Bulwarow , Sikorskiego, Ko ciuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach (37),
zatwierdzony uchwał Nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2009 r., Nr 238, poz. 2935)
– ustalenia planu s aktualne.

39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego pomi dzy ulic Reja
a ulic Szpitaln w Suwałkach (47), zatwierdzony uchwał Nr XLII/391/09 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
19 stycznia 2010 r., Nr 4, poz. 60)
– ustalenia planu wymagaj zmian, uchwał Nr LII/584/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 wrze nia 2014 r. przyst piono do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmuj cego teren w granicach obowi zuj cego planu.
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w kwartale ulic:
T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego
w Suwałkach (32), zatwierdzony uchwał Nr XLIX/455/2010 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 27 lipca
2010 r., Nr 186, poz. 2319)
– ustalenia planu s aktualne.
41) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach
(52), zatwierdzony uchwał Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
23 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 186, poz. 2354)
– ustalenia planu s aktualne.

42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy
L. Wary skiego na odcinku mi dzy ulicami T. Ko ciuszki i T. Noniewicza w Suwałkach
(45.1), zatwierdzony uchwał Nr L/555/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
25 czerwca 2014 r., opublikowan w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca 2012 r.,
poz. 2698)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cało ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Wary skiego
na odcinku mi dzy ulicami T. Ko ciuszki i T. Noniewicza w Suwałkach (45),
zatwierdzony uchwał Nr LIII/495/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
27 pa dziernika 2010 r., opublikowan w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 listopada
2010 r. Nr 280, poz. 3538).
43) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
eromskiego
w Suwałkach (56), zatwierdzony uchwał Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 marca 2010 r., Nr 79,
poz. 861)
– ustalenia planu s aktualne.

44) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Emilii Plater,
poło onego pomi dzy ulicami M. Skłodowskiej – Curie, T. Ko ciuszki,
Gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach (55), zatwierdzony uchwał Nr XI/88/2011
Cz

III – ANALIZY I STUDIA PROBLEMOWE DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANI

20 | S t r o n a

Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
3 sierpnia 2011 r., Nr 201, poz. 2431)
– ustalenia planu s aktualne.

45) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Reja, Bulwarowej,
Pułaskiego, wierkowej w Suwałkach (41), zatwierdzony uchwał Nr XII/99/2011 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
28 wrze nia 2011 r., Nr 240, poz. 2864)
– ustalenia planu s aktualne.

46) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ródmie cie – Wschód
w Suwałkach (35), zatwierdzony uchwał Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 pa dziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 listopada 2011 r.,
Nr 277, poz. 3358)
– ustalenia planu s aktualne.

47) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej
w Suwałkach (48), zatwierdzony uchwał Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 pa dziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. Nr 294,
poz. 3638) rozstrzygni cie nadzorcze nr NK-II.4131.2.137.2011.ACh Wojewody
Podlaskiego z dnia 30 listopada 2011r. stwierdzaj ce niewa no
cz ci uchwały
Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 pa dziernika 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej
w Suwałkach (wykre lenie § 49), opublikowane w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
6 grudnia 2011 r. Nr 294, poz. 3646)
- ustalenia planu nie s aktualne, uchwał Nr XLV/496/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r. przyst piono do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych w ródmie ciu Suwałk
obejmuj cego fragmenty teren w granicach obowi zuj cego planu.
48) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód
w Suwałkach (49), zatwierdzony uchwał Nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 wrze nia
2012 r., poz. 2603)
– ustalenia planu s aktualne.
49) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powsta ców
Wielkopolskich i Ha cza cz ci południowej w Suwałkach (59), zatwierdzony uchwał
Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 pa dziernika 2012 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 3535)
– ustalenia planu s aktualne.

50) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych w granicach
administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod lini 400 kV relacji Ełk – Granica
Pa stwa (53), zatwierdzony uchwał Nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r., poz. 1591)
– ustalenia planu s aktualne.
51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych w rejonie GPZ
„Reja” w Suwałkach (65), zatwierdzony uchwał Nr XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 czerwca
2013 r., poz. 2597)
– ustalenia planu s aktualne.
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52) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Bakałarzewsk , Grunwaldzk , Zarzecze, Zastawie i terenem byłej bocznicy kolejowej
w Suwałkach (60), zatwierdzony uchwał Nr XXVIII/411/2013 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 sierpnia
2013 r., poz. 3229)
– ustalenia planu s aktualne.

53) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulic Wojska
Polskiego, zabudow mieszkaniow osiedla Polna, ulic Utrata, terenami wojskowymi
i ulic ł cz c ulic Utrata i ulic Sportow w Suwałkach (40), zatwierdzony uchwał
Nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r., poz. 3143)
– ustalenia planu s aktualne.

54) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława
Staniszewskiego w Suwałkach (61), zatwierdzony uchwał Nr XL/440/2013 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 wrze nia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
2 pa dziernika 2013 r., poz. 3559)
– ustalenia planu s aktualne.
55) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powsta ców
Wielkopolskich i Ha cza cz ci północnej w Suwałkach (58), zatwierdzony uchwał
Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 pa dziernika 2013 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2013 r., poz. 4274)
– ustalenia planu s aktualne.
56) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka
w Suwałkach (51), zatwierdzony uchwał Nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2013 r., poz. 4280)
– ustalenia planu s aktualne.

57) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego uj cia
wody podziemnej w Suwałkach (62), zatwierdzony uchwał Nr XLVII/518/2014 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
1 kwietnia 2014 r., poz. 1350)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cz ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach (10),
zatwierdzony uchwał Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2003 r., Nr 33, poz. 757).
58) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej i S. Staszica
w Suwałkach (63), zatwierdzony uchwał
Nr XLVIII/533/2014 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 13 maja
2014 r., poz. 1914)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cz ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach (10),
zatwierdzony uchwał Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2003 r., Nr 33, poz. 757).

59) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w rejonie lotniska
w Suwałkach (54), zatwierdzony uchwał
Nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 13 maja
2014 r., poz. 1915)
– ustalenia planu s aktualne.
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60) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych mi dzy rzek
Czarn Ha cz a ulic Mikołaja Reja w Suwałkach (64), zatwierdzony uchwał
Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2014 r., poz. 2320)
– ustalenia planu s aktualne.
61) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego
Suwałkach (66), zatwierdzony uchwał Nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699)
– ustalenia planu s aktualne.
62) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ró anej w Suwałkach
(68), zatwierdzony uchwał Nr LII/586/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
24 wrze nia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 20 pa dziernika 2014 r., poz. 3473)
– ustalenia planu s aktualne.

63) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomi dzy ulicami:
Lotnicz , Powsta ców Wielkopolskich, Mariana Buczka i był bocznic kolejow
w Suwałkach (59.1), zatwierdzony uchwał Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r., poz. 1296)
– ustalenia planu s aktualne, przedmiotowy plan uchylił w cz ci miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powsta ców Wielkopolskich i Ha cza
cz ci południowej w Suwałkach (59), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/284/2012 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 pa dziernika 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
22 listopada 2012 r., poz. 3535).
Poza obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego do potrzeb
niniejszego Studium przeanalizowano obszary obj te opracowywanymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu jest obecnie 15 planów miejscowych,
obejmuj cych ł cznie powierzchni ok. 1148 ha. Obszar ten stanowi ok. 17,52 % powierzchni
całego miasta (stan na maj 2015 r.).
Wi kszo z rozpocz tych procedur planistycznych, nie mo e by jednak zako czona
ze wzgl du na brak zgodno ci zało e projektów planów z ustaleniami obowi zuj cego
Studium. Bez uchwalenia niniejszego Studium nie ma mo liwo ci zako czenia rozpocz tych
procedur i uchwalenia wi kszo ci z opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wyniki analiz dotycz ce podj tych opracowa
planistycznych przedstawiaj
si nast puj co:
1) Uchwała Nr XXV/236/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po wirowych Krzywólka w Suwałkach (50)
– opracowanie planu ma na celu uporz dkowanie terenów oraz ustalenie
ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania pod centrum sportów motorowych.

2) Uchwała Nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z 27 maja 2009 r. w sprawie
przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„ ródmie cie-Południe” w Suwałkach (4.1)
– zmiana planu ma na celu uporz dkowanie terenów oraz ustalenie ich przeznaczenia
i zasad zagospodarowania jak równie
rozwi zanie wyst puj cych konfliktów
przestrzenno - własno ciowych, uniemo liwiaj cych obecnie wła ciwe zagospodarowanie
terenów, w tym zabezpieczenie terenów pod poszerzenie ulicy Wigierskiej.
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3) Uchwała Nr XXXI/334/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (67)
– opracowanie planu zostało wywołane potrzeb : uwzgl dnienia zrealizowanych
w ostatnich 14 latach inwestycji, zlokalizowanych zarówno w granicach obowi zuj cego
planu, jak równie na terenach s siednich, uporz dkowania planistycznego terenu oraz
powi zania terenów obj tych planem z projektowanym układem drogowym,
w szczególno ci w złem Suwałki – Południe. Za przyst pieniem do opracowania planu
przemawiały ponadto zmiany zaistniałe w strukturze własno ciowej gruntów, a przede
wszystkim zmiana granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

4) Uchwała Nr XLV/496/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów kolejowych w ródmie ciu Suwałk (69)
– opracowanie planu zostało wywołane podpisaniem w dniu 2 sierpnia 2011 roku,
pomi dzy Miastem Suwałki, PKP Polskie Koleje Pa stwowe S.A., a PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., porozumienia w zakresie współpracy przy ustalaniu sposobu
zagospodarowania terenów kolejowych zamkni tych i nowej lokalizacji dworca
kolejowego w Suwałkach. Opracowywany plan pozwoli na realizacj nowych inwestycji,
zarówno kolejowych jak i ogólnomiejskich, stanowi cych uzupełnienie istniej cych
obszarów zurbanizowanych. Zało enia projektu planu wymagaj zmiany ustale Studium
w zakresie zmian funkcji i przeznaczenia terenów.
5) Uchwała Nr XLVI/504/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Ko ciuszki, Ludwika
Wary skiego, Wesoł i Wigiersk w Suwałkach (20.1)
– opracowanie planu ma na celu uporz dkowanie terenów oraz ustalenie ich nowego
przeznaczenia i zasad zagospodarowania, jak równie rozwi zanie wyst puj cych
konfliktów przestrzenno - własno ciowych, uniemo liwiaj cych obecnie wła ciwe
zagospodarowanie terenu.
6) Uchwała Nr XLVI/553/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami T. Ko ciuszki, Chłodn , T. Noniewicza
i L. Wary skiego w Suwałkach (13.2)
– opracowanie planu zostało wywołane wnioskiem wła ciciela terenu dotycz cym
zmiany obowi zuj cych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowanie
planu ma na celu uporz dkowanie terenów jeszcze nie zagospodarowanych oraz ustalenie
ich nowego przeznaczenia i zasad zagospodarowania.
7) Uchwała Nr LII/584/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 wrze nia 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu poło onego pomi dzy ulic Reja a ulic Szpitaln w Suwałkach
(47.1)
– opracowanie planu zostało wywołane wnioskiem wła ciciela terenu dotycz cym
zmiany funkcji cz ci terenów obj tych planem oraz potrzeb aktualizacji jego ustale .
8) Uchwała Nr LII/585/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 wrze nia 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu poło onego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii
Konopnickiej w Suwałkach (70)
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– opracowanie planu ma na celu uporz dkowanie terenów oraz ustalenie
ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania, w zwi zku ze zmianami własno ciowymi
gruntów pod drogami oraz ponowne rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do planu
lotniska.

9) Uchwała Nr LII/582/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 wrze nia 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulic Bakałarzewsk , zachodni granic miasta,
ulic Zastawie oraz był bocznic kolejow w Suwałkach (71)
– opracowanie planu ma na celu zwi kszenie terenów przeznaczonych pod zabudow
oraz ustalenie ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania, opracowanie to b dzie miało
charakter regulacyjny, wiod c funkcj obszaru b dzie rolnictwo, a plan wprowadzi
ograniczenia w zabudowie. Zało enia projektu planu wymagaj zmiany ustale Studium
w zakresie zmian funkcji i przeznaczenia terenów.
10) Uchwała Nr LII/583/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 wrze nia 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewsk , Mieszka I,
23 Pa dziernika i granicami administracyjnymi miasta Suwałki (72)
– opracowanie to b dzie miało charakter regulacyjny, wiod c funkcj obszaru b dzie
rolnictwo, a plan wprowadzi ograniczenia w zabudowie. Zało enia projektu planu
wymagaj zmiany ustale Studium w zakresie zmian funkcji i przeznaczenia terenów.

11) Uchwała Nr LIV/600/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 pa dziernika 2014 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego cz ci terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego
w Suwałkach (73)
– opracowanie planu zostało wywołane Decyzj Nr 24/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniaj c decyzj w sprawie ustalenia terenów
zamkni tych w resorcie obrony narodowej, na podstawie której działka o numerze
geodezyjnym 32963/43 została wył czona z terenów wojskowych zamkni tych.
Wykonywanie prawa własno ci w odniesieniu do tej nieruchomo ci nale y obecnie
do wła ciwo ci Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Terenowy
w Olsztynie, która zainteresowana jest zmian
przeznaczenia tych terenów
i ich sprzeda . Zało enia projektu planu wymagaj zmiany ustale Studium w zakresie
zmian funkcji i przeznaczenia terenów, które do tej pory miały status tertenów
wojskowych zamkni tych.
12) Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pomi dzy ulic Szpitaln a ulic W. Reymonta w Suwałkach (52.1)
– opracowanie planu zostało wywołane wnioskiem wła ciciela terenu dotycz cym
zmiany ustalonych w obowi zuj cym planie linii zabudowy oraz parametrów zabudowy
i zagospodarowania terenu. Opracowanie planu ma na celu rozszerzenie terenów
przeznaczonych pod zabudow .
13) Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po wirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach (75)
– opracowanie planu ma na celu umo liwienie zagospodarowania terenów wokół
zbiornika Sobolewo oraz ustalenie ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania.
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14) Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach (76)
– opracowanie planu ma na celu okre lenie sposobów zagospodarowania terenów jeszcze
nie zainwestowanych, a stanowi cych potencjalne rezerwy pod rozwój funkcji miejskich.
15) Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach (77)
– plan ma charakter regulacyjny, jego opracowanie ma na celu uporz dkowanie terenów.
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2. Analiza obsługi komunikacyjnej miasta – charakterystyka i ocena stanu
istniej cego systemu transportowego

2.1.Uwarunkowania zewn trzne - poło enie wzgl dem sieci dróg zewn trznych.

Na istniej cy zewn trzny system drogowy składaj si trzy rodzaje powi za :

Droga krajowa nr 8 – Kudowa Zdrój – Warszawa – Białystok – Augustów – Suwałki –
Szypliszki – Granica Pa stwa (przej cie graniczne w Budzisku),
Drogi wojewódzkie:
droga wojewódzka Nr 652: Kowale Oleckie – Suwałki,
droga wojewódzka Nr 653: Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Po kuny,
droga wojewódzka Nr 655: K p – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka
– Tartak,
Drogi powiatowe ł cz ce s siednie powiaty i gminy.:
droga nr 1134 B Suwałki – Potasznia – Okr głe – Jeleniewo,
droga nr 1142 B Suwałki od dr 1134B – Biała Woda – ywa Woda – do dr 1134 B
droga nr 1148 B Płociczno – Dubowo – Poddubówek,
droga nr 1149 B Suwałki – Płociczno – do dr 1150 B,
droga nr 1151 B Suwałki – Sobolewo,
droga nr 1152 B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark,
droga nr 1153 B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołu a – Zaboryszki.

2.2. Układ komunikacyjny wewn trzmiejski.

W granicach miasta Suwaki znajduje si 180,13 km dróg publicznych, z czego 78%
stanowi drogi gminne i powiatowe, a pozostałe 22% - krajowe i wojewódzkie.
drogi krajowe – dł. 15,59 km,
drogi wojewódzkie – dł. 24,26 km,
drogi powiatowe – dł. 47,20 km,
drogi gminne – dł. 93,08 km,
drogi wewn trzne – dł. 70,00 km.

Ponadto obszar uzupełnia sie dróg niepublicznych obsługuj cych osiedla
mieszkaniowe.
Miasto posiada g sty system ulic, który po wybudowaniu obwodnicy i przeniesieniu na
ni ruchu tranzytowego oraz po wprowadzeniu zmian w układzie sieci podstawowej b dzie
w stanie zaspokoi potrzeby komunikacyjne miasta.

2.2.1. W granicach miasta w ci gu drogi krajowej nr 8 obecnie znajduj si nast puj ce
ulice:
droga Płociczno – Dubowo – Poddubówek – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. Wojska Polskiego, od granic miasta – klasa G, szer. jezdni 7m (11),
ul. Utrata, od skrzy owania z ul. Wojska Polskiego do skrzy owania
z ul. S. Staniszewskiego – klasa G, szer. jezdni 7 m (11),
ul. Utrata – na odcinku od ul. S. Staniszewskiego do ul. Kolejowej
i Gen. J. Dwernickiego – klasa G, szer. jezdni 2 x 7m,
ul. Gen. Z. Podhorskiego – na odc. od ul. Kolejowej i Gen. J. Dwernickiego do Ronda
Solidarno ci – klasa G, szer. jezdni 2 x 7m,

Cz

III – ANALIZY I STUDIA PROBLEMOWE DOTYCZ CE ZAGOSPODAROWANI

27 | S t r o n a

ul. Gen. K. Pułaskiego – od Ronda Solidarno ci do ul. Armii Krajowej – klasa G,
szer. jezdni 2 x 7m,
ul. Gen. K. Pułaskiego – od ul. Armii Krajowej do granic miasta – klasa G,
szer. jezdni 7 m (11). Obecnie jest to główna i najbardziej obci ona ruchem zarówno
tranzytowym, jak i wewn trznym arteria miasta.

2.2.2. Ulice b d ce przedłu eniem dróg wojewódzkich na terenie miasta to:

1) w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 652 (Kowale Oleckie – Suwałki):
ul. 23 Pa dziernika – od granic miasta do ul. Mieszka I – klasa G, szer. jezdni 7 m,
ul. Gen. W. Sikorskiego – na odc. od ul. Mieszka I do Ronda Polskiej Organizacji
Wojskowej – klasa G, szer. jezdni 7 m (10),
ul. Bulwarowa – na odc. od Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej do Ronda
Suwalskiej Brygady Kawalerii (ul. M. Reja) – klasa G, szer. jezdni 7m (10),
ul. Bulwarowa – na odc. od Ronda Suwalskiej Brygady Kawalerii (ul. M. Reja)
do Ronda Solidarno ci (ul. Gen K. Pułaskiego/Gen. Z. Podhorskiego) – klasa G,
szer. jezdni 2 x7 m,
2) w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 653 (Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki – Sejny –
Po kuny):
ul. Bakałarzewska – na odcinku od granic miasta do ul. Grunwaldzkiej – klasa Z
o szer. jezdni 7 m,
ul. Grunwaldzka – na odcinku od ul. Bakałarzewskiej do 24 Sierpnia – klasa Z,
szer. jezdni 7 m,
ul. 24 Sierpnia – na odcinku od ul Grunwaldzkiej do ul. T. Ko ciuszki – klasa Z, szer.
jezdni 10 m,
ul. Wigierska – na odcinku od ul. T. Ko ciuszki do ul. Utrata – klasa Z, szer. jezdni
7 m,
ul. Utrata – na odcinku od ul. Wigierskiej do ul. Sejne skiej – nieci gło (przebieg
drogi krajowej nr 8 – klasa G, szer. jezdni 2 x7 m),
ul. Sejne ska – na odcinku od ul. Utrata do ul. Przemysłowej – klasa Z, dalej klasa G,
szer. jezdni 10 m za skrzy owaniem z ul. Piaskow zaw enie przekroju do 7 m,
3) w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 655 (K p – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki –
Rutka –Tartak):
ul. M. Buczka – od granic miasta do ul. Rotmistrza K. Ptaszy skiego – klasa G 7m za
Rondem przy ul. Le nej nast puje poszerzenie przekroju do szer. jezdni 8 m, od
skrzy owania z ul. Le n – klasa Z,
ul. Rotmistrza K. Ptaszy skiego – od skrzy owania z ul. M. Buczka do skrzy owania
z ul. Wojska Polskiego – klasa Z, szeroko jezdni 7m (12),
ul. Wojska Polskiego – od skrzy owania z ul. Rotmistrza K. Ptaszy skiego do mostu
na rzece Czarna Ha cza – klasa Z, szer. jezdni 13 m,
T. Ko ciuszki – od mostu na rzece Czarna Ha cza do ul. L. Wary skiego a nast pnie
od ul. Chłodnej do Placu w. Krzy a – klasa Z, szer. jezdni 13 m, na odcinku
od ul. L. Wary skiego do ul. Chłodnej – klasa Z, szer. jezdni 8 m,
ul. M. Reja – na odcinku od Placu w. Krzy a do Ronda Suwalskiej Brygady
Kawalerii (ul. Bulwarowa) – klasa G, szer. jezdni 6 m,
ul. M. Reja od Ronda Suwalskiej Brygady Kawalerii (ul. Bulwarowa)
do skrzy owania z ul. A. Wierusz-Kowalskiego – klasa G, szer. jezdni 2 x 7m,
ul. M. Reja od ul. A. Wierusza-Kowalskiego do granic miasta – klasa G, szer. jezdni
6 m.
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2.2.3. Ponadto swoj kontynuacj na terenie miasta znajduj drogi powiatowe:

droga nr 1134 B (Suwałki – Potasznia – Okr głe – Jeleniewo): ul. Szpitalna – klasa Z,
szer. jezdni 5 m; ul. Krzywólka – klasa Z, szer. jezdni 7 m; klasa Z, szer. jezdni 5,5 m,
droga nr 1142 B (Suwałki od drogi 1134B – Biała Woda – ywa Woda – do drogi
1134B): klasa Z, szer. jezdni 5,5 m,
droga nr 1149 B (Suwałki – Płociczno): ul. Staniszewskiego, klasa Z, szer. jezdni 6 m,
droga nr 1151 B (Suwałki – Sobolewo): klasa Z, szer. jezdni 6 m,
droga nr 1152 B (Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark): ul. Piaskowa – klasa L,
szer. jezdni 7 m,
droga nr 1153 B (Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołu a – Zaboryszki):
ul. Północna - klasa Z 6 m; 10,5 m; 6 m, ul. Kolejowa – klasa Z, szer. jezdni 10 m.

2.2.4. Wa ny element podstawowej sieci ulicznej miasta stanowi
i powiatowe, tj.:

drogi gminne

ul. Armii Krajowej – klasa G, szer. jezdni 7 m (2 x 7m),
ul. Wojska Polskiego – klasa Z, szer. jezdni 13 m,
ul. Sportowa – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. T. Noniewicza – klasa Z, szer. jezdni 9 m, od ul. Gen. J. Dwernickiego
do ul. G. Narutowicza – klasa L,
ul. 1 Maja – klasa L, szer. jezdni 7 m,
ul. L. Wary skiego – klasa L, szer. jezdni 6 m, L, szer. jezdni 10 m, L, szer. jezdni
8 m,
ul. Przytorowa – klasa L, szer. jezdni 7 m,
ul. Papie a Jana Pawła II – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. Gen. K. Pułaskiego na odcinku od Placu w. Krzy a do ul. Bulwarowej – klasa L,
szer. jezdni 6 m,
ul. A. Wierusz-Kowalskiego – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. W. Witosa – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. Franciszka ska – klasa Z, szer. jezdni 6 m,
ul. W. Gałaja – klasa L, szer. jezdni 7 m (9),
ul. Grunwaldzka – klasa Z, szer. jezdni 9m (na odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego
do ul. Bakałarzewskiej),
ul. 23 Pa dziernika – klasa Z , szer. jezdni 9m (7),
ul. Mieszka I – klasa Z, szer. jezdni 7m,
ul. Papiernia – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. Wojska Polskiego – klasa II Z, szer. jezdni 10 m,
ul. Maj. Hubala – klasa Z, szer. jezdni 6 m,
ul. Bez Nazwy – klasa L, szer. jezdni 7 m – od ul. Maj. Hubala do ul. Le nej,
ul. Warszawska – klasa Z, szer. jezdni 6 m (11), (9),
ul. Bydgoska – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
ul. Zastawie – klasa L, szer. jezdni 6 m, na odcinku od ul. T. Ko ciuszki
do ul. Trzydziestolecia PRL, Z, szer. jezdni 6 m od ul. Trzydziestolecia PRL
do ul. Zarzecze – klasa Z, szer. jezdni 7 m od ul. Zarzecze do granic miasta,
ul. Nowomiejska – klasa Z, szer. jezdni 6 m,
ul. wierkowa – klasa Z, szer. jezdni 6 m,
ul. Tysi clecia Litwy – klasa Z, szer. jezdni 9 m,
ul. Zarzecze – klasa Z, szer. jezdni 7 m,
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ul. Pozna ska – klasa L, szer. jezdni 6 m,
ul. Powsta ców Wielkopolskich – klasa Z, szer. jezdni 9 m,
ul. H. Mereckiego – klasa L, szer. jezdni 7,5 m,
ul. Bakałarzewska – na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. W. Gałaja – klasa Z, szer.
jezdni 10 m,
ul. Gen. J. Dwernickiego – na odcinku od ul. T. Ko ciuszki do ul. Utrata – klasa Z,
szer. jezdni 10 m,
ul. A. Mickiewicza – na odcinku od ul. Bakałarzewskiej do ul. T. Ko ciuszki – klasa
Z, szer. jezdni 10 m.

2.3. Poł czenia kolejowe

Do miasta dochodz dwie linie kolejowe, obie jednotorowe.
Linia relacji Sokółka – Suwałki – Trakiszki – Granica Pa stwa, znaczenia
pierwszorz dnego, daje bezpo rednie poł czenie z Białymstokiem, Warszaw , Łodzi ,
Linia znaczenia drugorz dnego Suwałki – Olecko (Ełk) jest mało wykorzystana.

2.4. Lotnisko

Miasto Suwałki w chwili obecnej nie posiada lotniska pasa erskiego. Zlokalizowane
w południowo – zachodniej cz ci miasta lotnisko pozwala na przyjmowanie niedu ych
awionetek i migłowców. Lotnisko nie posiada utwardzonego pasa startowego. S siaduj ce
z lotniskiem rezerwy terenowe daj mo liwo ci jego rozbudowy. Na podstawie decyzji ULC
planowana jest rozbudowa i przebudowa istniej cego lotniska z dostosowaniem go do potrzeb
lotniska u ytku wył cznego o kodzie referencyjnym 2B.
2.5. Drogi rowerowe

Na obszarze Suwałk zlokalizowanych jest 52 km wydzielonych cie ek rowerowych
i ci gów pieszo – rowerowych (stan na 2014 r.), z tego blisko 17,2 km znajduje si na
obszarze ródmie cia Suwałk. Ci gi pieszo – rowerowe stanowi z tego 20%, pozostałe
za to wydzielone cie ki rowerowe.
Najwi kszymi generatorami ruchu na terenie miasta s du e osiedla mieszkaniowe
skupione przede wszystkim w północnej cz ci miasta. Głównym celem podró y jest
ródmie cie Suwałk i zlokalizowane na jego terenie urz dy, budynki o wiaty i obiekty
handlowo – usługowe. Ruch rowerowy w mie cie odbywa si głównie na kierunkach północ
– południe oraz wschód – zachód. S to przejazdy na trasach dom –praca i dom – szkoła.
Dodatkowo w rejonie Suwałk zlokalizowane s nast puj ce obiekty o charakterze
rekreacyjnym, b d ce celem wycieczek rowerowych: Wigierski Park Narodowy, Suwalski
Park Krajobrazowy, Płociczno, Osowa, Szwajcaria, Jeleniewo.
2.6. Wyniki analizy systemów transportowych

Istniej cy układ komunikacyjny miasta wpisuje si w wi kszo ci w ci le zabudowany
układ urbanistyczny, co wymaga pewnego uporz dkowania organizacyjnego, korekt
skrzy owa oraz przebiegu niektórych odcinków tras. Nierozwi zany i pilny do załatwienia
jest uci liwy zewn trzny ruch tranzytowy przebiegaj cy przez miasto i wynosz cy ponad
dziesi tysi cy samochodów na dob .
Wyeliminowanie go na obrze e miasta staje si zadaniem pierwszoplanowym. W tym
celu nieodzowna staje si konieczno realizacji obwodnicy po zachodnim i północnym
obrze u miasta po planowanym przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica wraz
ze skomunikowaniem poł cze wschód-zachód. Układ komunikacyjny nale y dostosowa
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do projektowanego przebiegu Via Baltica oraz projektowanych na niej w złów
na skrzy owaniach z drog krajow i drogami wojewódzkimi. Nale y ponadto rozbudowa
układ dróg wewn trznych, realizuj c tzw. tras wschodni oraz odcinek drogi stanowi cej
przedłu enie ulicy Le nej do ul. Utrata.
Przeprowadzane w mie cie pomiary ruchu wskazuj jednoznacznie, e najgorsze warunki
ruchu wyst puj na odcinkach przej cia drogi krajowej nr 8 przez miasto. Decyduje o tym
bardzo du y tranzytowy ruch pojazdów ci kich jad cych w kierunku Budziska. Skutecznym
rozwi zaniem umo liwiaj cym popraw warunków i stanu bezpiecze stwa ruchu
jest wybudowanie obwodnicy miasta Suwałk.
W rozumieniu przepisów o drogach publicznych drogi zaliczone do okre lonej kategorii
powinny mie parametry techniczne i u ytkowe odpowiadaj ce nast puj cym klasom dróg:
1.
2.
3.
4.

drogi krajowe – klasy A, S lub GP,
drogi wojewódzkie – klasy GP lub G,
drogi powiatowe – klasy GP, G lub Z,
drogi gminne – klasy GP, G, Z, L lub D.

Parametry techniczne i u ytkowe dróg publicznych zostały okre lone Rozporz dzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, zmienione
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
Analizuj c istniej cy stan dróg, jednoznacznie nale y stwierdzi , e nie spełniaj
one warunków okre lonych w ww. rozporz dzeniu. Drogi o znaczeniu ponad lokalnym
(krajowe, wojewódzkie) przebiegaj ce przez miasto wymagaj nowego usytuowania
ze wzgl du na brak mo liwo ci rozbudowy ju istniej cych i dostosowania ich do wymogów
technicznych z tytułu zagospodarowania przyległych terenów. Dlatego te nale y
zarezerwowa tereny pod budow nowych ci gów komunikacyjnych o znaczeniu
regionalnym, ponadregionalnym i mi dzynarodowym poza terenami zabudowy, bior c pod
uwag wzrost ruchu w ci gu ostatnich 12 lat, szczególnie na drodze krajowej nr 8 ok. 65%,
a na drogach wojewódzkich ok. 35%.
Analizuj c obecny układ wewn trzny miasta, nale y stwierdzi , e wymaga on gł bokiej
analizy pod wzgl dem kategoryzacji ulic i uporz dkowania zgodnie z zapisem Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.
Nale y przeanalizowa mo liwo realizowania zbiorczych parkingów strategicznych
na obrze ach miasta i w powi zaniu z projektowan obwodnic . Analizom powinny tak e
podlega mo liwo ci realizacji parkingów wielopoziomowych i podziemnych, które powinny
by lokalizowane w centrum miasta.
Bior c pod uwag nat enie ruchu, jakie panuje na ulicach głównych, rodzaje ruchu,
redni pr dko , z jak poruszaj si pojazdy oraz ochron słabszych u ytkowników ruchu,
jakimi s rowerzy ci nale y odseparowa ruch rowerowy od ruchu kołowego poprzez budow
kolejnych tras rowerowych. Wskazane jest równie ustalenie dróg rowerowych w relacjach
Miasto – Gminy o cienne.
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3. Analiza i ocena zasobów przyrodniczych

W 2010 roku na zlecenie miasta opracowana została „Analiza i ocena zasobów
przyrodniczych miasta Suwałki.” Opracowanie to stanowi materiał pomocniczy do prac nad
Studium i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego opracowywanymi
na terenie miasta i powinno przyczyni si do zrównowa onego rozwoju miasta, w którym
nowe inwestycje nie zagro i nie zubo jego bogactwa przyrodniczego.
Z przeprowadzonych analiz wynika, e miasto Suwałki usytuowane jest w niezwykle
bogatym pod wzgl dem przyrodniczym regionie. Le y ono bowiem na północnym skraju
Puszczy Augustowskiej, w s siedztwie Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku
Krajobrazowego. Wchodzi te w skład obszaru Zielonych Płuc Polski. Przez miasto
przepływa rzeka Czarna Ha cza, dopływ Niemna.
Przyroda Suwałk mimo silnego przekształcenia stanowi funkcjonalny i bardzo
specyficzny układ zbiorowisk ro linnych i zwierz cych. Obszarom zurbanizowanym miasta
towarzyszy bogata mozaika siedlisk przyrodniczych, cz sto o mało zmienionym i naturalnym
charakterze. Bioró norodno ci przyrodniczej miasta sprzyja równie polodowcowy krajobraz.
Miasto Suwałki charakteryzuje obecno
wielu obszarów wodnych, podmokłych,
bagiennych i le nych, urozmaiconych otwartymi przestrzeniami terenów rolniczych,
co zapewnia odpowiednie warunki ycia wielu gatunkom ro lin zwierz t. Najcenniejsze
ekosystemy zlokalizowane s najcz ciej na peryferiach miasta i cz sto obj te s prawnymi
formami ochrony przyrody.
Na obszarze miasta stwierdzono 42 zespoły ro linne nale ce do 14 klas. Najliczniej
reprezentowane s zbiorowiska ro linno ci wodno-błotnej i szuwary. O bogactwie siedlisk
wiadczy fakt, ze a 9 zespołów ro linnych znajduje si w Zał czniku I Dyrektywy
Siedliskowej Rady Europy. Ró norodno ci siedlisk towarzyszy bogactwo gatunkowe flory,
co potwierdzone zostało obecno ci na terenie miasta ponad 400 gatunków ro lin
naczyniowych, w tym wielu gatunków rzadkich i chronionych.
Na terenie Suwałk stwierdzono ł cznie 156 gatunków zwierz t nale cych do płazów
(11 gatunków), gadów (3), ptaków (113, w tym 99 gniazduj cych) i ssaków (29, w tym
8 nietoperzy). 139 gatunków zwierz t to gatunki chronione, w tym a 54 gatunki nale
do szczególnie cennych.
Najcenniejsze elementy przyrodnicze Suwałk to:
wkomponowane w struktur miasta fragmenty naturalnego lub mało zmienionego
krajobrazu: fragment naturalnego, nieuregulowanego odcinka rzeki Czarnej Ha czy oraz
jej pradolina „Biel”, ródliska rzeki Kamionki, polodowcowe rynnowe doliny przy
północno-wschodniej granicy miasta, kompleks torfowisk „Siano ”;
bioró norodno siedliskowa: 42 zespoły ro linne, 7 zespołów wartych zachowania w skali
regionu, m.in. zespół rdestnicy nitkowatej i wywłócznika okółkowego, zbiorowiska
kwa nych młaków turzycowych na torfowiskach niskich w pradolinie Czarnej Ha czy,
zaro la wierzby rokity w pradolinie Czarnej Ha czy i kwieciste zbiorowiska okrajkowe;
zespoły ro linne z Zał cznika I Dyrektywy Siedliskowej - 9 zespołów ro linnych, w tym
trzy nale
do priorytetowych: ł g jesionowo-olszowy, ł g ródliskowy i murawy
napiaskowe;
gatunki chronione ro lin: 37 gatunków, w tym 25 chronionych całkowicie, m.in. gnidosz
błotny, goryczka krzy owa, kruszczyk błotny (storczyk), kukułka krwista (storczyk),
kukułka plamista (storczyk), kukułka szerokolistna (storczyk), kukułka Traunsteinera
(storczyk), lilia złotogłów, listera jajowata (storczyk), naparstnica zwyczajna, pływacz
redni i zwyczajny, rosiczka okr głolistna, sasanka ł kowa, zawilec wielkokwiatowy;
gatunki ro lin z Polskiej Czerwonej Ksi dze Ro lin: rdestnica nitkowata, sasanka ł kowa,
wywłócznik skr toległy;
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gatunki ro lin z Zał cznika II Dyrektywy Siedliskowej - rzepik szczeciniasty;
gatunki ptaków z I Zał cznika Dyrektywy Ptasiej rozmna aj ce si na terenie miasta:
błotniak stawowy, kropiatka, uraw, rybitwa rzeczna, dzi cioł zielonosiwy, dzi cioł
czarny, dzi cioł redni, lerka, wiergotek polny, jarz batka, g siorek;
gatunki pozostałych zwierz t z II Zał cznika Dyrektywy Siedliskowej rozmna aj ce
si na terenie miasta: minóg strumieniowy, czerwo czyk nieparek, traszka grzebieniasta,
kumak nizinny, bóbr europejski;
istniej ce obszary prawnie chronione: obszar specjalnej ochrony ptaków OSO „Puszcza
Augustowska”, specjalny obszar ochrony SOO „Ostoja Augustowska”, specjalny obszar
ochrony SOO „Ostoja Wigierska”, rezerwat przyrody „Cmentarzysko Ja wingów”, Obszar
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, stanowisko
dokumentacyjne „Szwajcaria” i 23 pomniki przyrody.
Tak jak w ka dym rozwijaj cym si mie cie, tak i w Suwałkach tereny cenne
przyrodniczo podlegaj silnej presji urbanizacyjnej. Poza funkcjami, takimi jak miejsce
zamieszkania, pracy, handlu, komunikacji etc., miasto musi zapewni równie komfort ycia
idobre samopoczucie mieszka ców, m.in. poprzez ochron obszarów cennych przyrodniczo,
które z jednej strony stanowi ostoje fauny i flory, a z drugiej zapewniaj mieszka com
miasta odpowiedni mikroklimat, chroni przed hałasem i zapewniaj miejsce odpoczynku.
Nale y, wi c utrzyma i chroni obszary o najwi kszej naturalno ci, które charakteryzuj
si o wiele wy sz bioró norodno ci ni typowe parki miejskie.
Obszary cenne przyrodniczo poło one w granicach miasta mog by wykorzystane
równie w edukacji ekologicznej i promocji miasta oraz pełni funkcje rekreacyjnoturystyczne, co zapewni kształtowanie wizerunku miasta opartego o zasady zrównowa onego
rozwoju.
Z analizy i na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
miasta Suwałki nale y d y do zachowania mozaiki siedlisk przyrodniczych (lasy, ł ki,
pastwiska, torfowiska, rzeki, oczka wodne, itd.), w celu zapewnienia komfortu ycia
i podniesienia estetyki miasta.
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IV. Uwarunkowania rozwoju

1. Uwarunkowania zewn trzne, powi zania przestrzenne
Suwałki - miasto na prawach powiatu, od zachodu, południa i wschodu otoczone
jest terenem Gminy Suwałki, od północy na niewielkim odcinku, graniczy z terenem Gminy
Jeleniewo. Miasto stanowi wa ny element sieci osadniczej północno - wschodniej Polski.
Jest drugim pod wzgl dem wielko ci miastem w województwie podlaskim i pełni funkcje
o rodka usługowego o znaczeniu ponadlokalnym.
Do najwa niejszych uwarunkowa zewn trznych maj cych istotny wpływ na struktur
funkcjonalno – przestrzenn i dalszy rozwój miasta nale :
1) przygraniczne poło enie, w pobli u granicy z Republik Litewsk , Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Republik Białorusi,
2) poło enie na trasie pierwszego paneuropejskiego korytarza transportowego ł cz cego
Europ Zachodni z pa stwami nadbałtyckimi oraz Półwyspu Skandynawskiego
i północno – zachodniej cz ci Rosji:
projektowanej drogi szybkiego ruchu Via Baltica,
linii kolejowej Rail Baltica,
3) poło enie na trasie przebiegu drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok – Suwałki –
Budzisko – Granica Pa stwa,
4) poło enie na trasie przebiegu linii kolejowych Białystok – Suwałki – Trakiszki oraz
Suwałki – Olecko – Ełk,
5) poło enie w s siedztwie terenów cennych przyrodniczo, obj tych ochron :
obszary NATURA 2000,
Wigierski Park Narodowy,
Suwalski Park Krajobrazowy,
obszary chronionego krajobrazu: „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”,
6) poło enie w rejonie atrakcyjnych terenów turystyczno – wypoczynkowych i szlaków
wodnych,
7) bliskie s siedztwo wyst powania udokumentowanych złó surowców mineralnych,
(w du ym stopniu obecnie eksploatowanych i stwarzaj cych uci liwo ci
komunikacyjne zwi zane z transportem urobku),
8)wyst powanie skupisk elektrowni wiatrowych na terenach Gminy Suwałki i Gminy
Jeleniewo w bezpo rednim s siedztwie północnych granic miasta.
Wszystkie wymienione wy ej uwarunkowania s czynnikami maj cymi istotny wpływ
na zagospodarowanie przestrzenne miasta. Z jednej strony mog przyczyni si do jego
rozwoju, z drugiej natomiast stanowi istotne bariery. Wzajemne ich przenikanie powinno
by brane pod uwag przy wszelkiego rodzaju działaniach maj cych na celu wła ciwe
kształtowanie struktur przestrzennych miasta.

2.

Uwarunkowania wynikaj ce z dotychczasowego
zagospodarowania i uzbrojenia terenu

przeznaczenia,

Tereny zurbanizowane wraz z komunikacj zajmuj ok. 1500 ha, czyli niespełna 23%
ogólnej powierzchni miasta Suwałk. Zainwestowanie miejskie koncentruje si głównie
w rodkowej cz ci miasta oraz na północy i zbli a si do projektowanej trasy obwodnicy
wzdłu ul. Armii Krajowej, od południa i zachodu ograniczone jest lini kolejow .
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Najbardziej intensywnie zabudowane s tereny północne, pomi dzy ul. M. Reja a ulic
wierkow , gdzie zlokalizowana jest wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa Osiedli
Północ I i Północ II oraz Osiedla Kolejowego, dla ponad 30 tys. mieszka ców. W tej cz ci
miasta znajduj si te du e obiekty kubaturowe administracji publicznej i usług. Centrum
obejmuj ce ródmie cie, Osiedle I, Osiedle II i Osiedle Polna, liczy ok. 21 tys. mieszka ców.
Stosunkowo najmniej mieszka ców, bo zaledwie ok. 5 tys., zamieszkuje osiedla zabudowy
jednorodzinnej w południowej cz ci miasta (Osiedle Ha cza, Osiedle Powsta ców
Wielkopolskich, Osiedle Piastowskie, Osiedle Staszica). Wszystkie obiekty mieszkalne
i usługowe wyposa one s w podstawow infrastruktur techniczn .
Strefa ródmiejska, najstarsza zabytkowa cz
miasta, wymaga uporz dkowania
i kompleksowej modernizacji. Istotny dla gospodarki miejskiej jest fakt, e w strefie
tej mie ci si wi kszo komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali u ytkowych.
W oparciu o obowi zuj ce w ródmie ciu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oraz przyj te programy rewitalizacji wi kszo
tych terenów podlega istotnym
przekształceniom. W ostatnich latach dokonano szeregu wyburze zabudowy wewn trz
kwartałów oraz wykwaterowano osoby zamieszkuj ce budynki komunalne. Wiele z kamienic
komunalnych zostało nast pnie sprzedanych prywatnym wła cicielom, którzy podejmuj
si remontów i zmiany sposobu u ytkowania poszczególnych obiektów. Post powanie takie
w istotnym stopniu wpływa na wizerunek miasta.
Kompleksowej restrukturyzacji wymaga tak e zespół zabudowy przemysłowo - składowej
zlokalizowanej we wschodniej cz ci miasta, w pobli u terenów kolejowych. Celem
przekształce tego terenu winno by zintensyfikowanie wykorzystania gruntów, likwidacja
obiektów zdekapitalizowanych, przeznaczenie nieczynnych obiektów na inne cele.
Po likwidacji uci liwo ci teren nale ałoby przeznaczy pod ró nego typu usługi
o charakterze ogólno miejskim, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Teren powinien
by zagospodarowywany kompleksowo. Konieczne mo e okaza si wprowadzenie scale
i nowych podziałów terenu. Przekształcenia tego terenu przebiega mog na zasadach
komercyjnych, bez wydatków z bud etu miasta.

Miasto czyni równie starania o pozyskanie terenów kolejowych poło onych w centrum
miasta, zlokalizowanych pomi dzy wymienionymi terenami przemysłowo - składowymi,
a terenami Osiedla Kolejowego i przekształcenie ich w zabudow ródmiejsk o funkcji
mieszkalno-usługowej. Na podstawie podpisanego w dniu 2 sierpnia 2011 roku, pomi dzy
Miastem Suwałki, PKP Polskie Koleje Pa stwowe S.A., a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
porozumienia w zakresie współpracy przy ustalaniu sposobu zagospodarowania terenów
kolejowych zamkni tych i nowej lokalizacji dworca kolejowego w Suwałkach,
opracowywany jest obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
kolejowych, który pozwoli na realizacj nowych inwestycji, zarówno kolejowych
jak i ogólnomiejskich, stanowi cych uzupełnienie istniej cych obszarów zurbanizowanych.

Kolejnym problemem wymagaj cym działa restrukturyzacyjnych jest zagospodarowanie
XIX-wiecznych obiektów koszarowych i terenów wokół nich, cz ciowo tylko
wykorzystanych na potrzeby obronno ci. Działania władz miejskich przewiduj utworzenie
na terenach pokoszarowych przy ul. wierkowej tzw. Miejskiego Centrum Usług
Publicznych. Pod koniec roku 2010 na tym terenie został oddany do u ytku Aquapark przy
ul. Jana Pawła II. W jego s siedztwie wybudowano sal teatralno - widowiskow . Przy ulicy
wierkowej wybudowano budynek Urz du Gminy Suwałki.
Obiekty przy ul. Wojska Polskiego mog by przynajmniej w cz ci przeznaczone
na potrzeby sportu i turystyki np. na schroniska i obiekty noclegowe turystyczne
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dla młodzie y. Ewentualnie mo na tu zlokalizowa budownictwo socjalne. Do tworzenia tego
typu zasobów gmina jest zobowi zana statutowo.
Decyzj Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2014 r., zmieniaj c
decyzj w sprawie ustalenia terenów zamkni tych w resorcie obrony narodowej, działka
o numerze geodezyjnym 32963/43 (o powierzchni ok. 9,5 ha.), stanowi ca cz
terenu
byłych koszar przy ulicy Wojska Polskiego, została wył czona z terenów wojskowych
zamkni tych.Wykonywanie prawa własno ci w odniesieniu do tej nieruchomo ci nale y
obecnie do wła ciwo ci Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Terenowy
w Olsztynie, która zainteresowana jest zmin przeznaczenia tych terenów.
Obiekty pokoszarowe przy ulicy Sejne skiej, w wi kszo ci stanowi ce ju własno
prywatn , powinny by wykorzystane na cele mieszkaniowe i usługowe.
Zespół pokoszarowy przy ulicy 23 Pa dziernika wykorzystywany jest na cele Miejskiego
O rodka Pomocy Społecznej.
Istniej ce uzbrojenie terenu w granicach miasta jest nast puj ce:

zaopatrzenie w wod – w wi kszo ci przypadków realizowane jest z miejskiej sieci
wodoci gowej, której wła cicielem jest Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o., zasilanej z uj podziemnych,
kanalizacja sanitarna – cieki sanitarne odprowadzane s za pomoc kanalizacji
rozdzielczej do oczyszczalni cieków, odbiornikiem oczyszczonych cieków jest rzeka
Czarna Ha cza; w granicach miasta istniej równie nadal tereny nie obj te
zorganizowanym systemem odbioru cieków sanitarnych,
kanalizacja deszczowa – w wi kszo ci wód opadowych ze zurbanizowanych rejonów
miasta oraz dróg, odprowadzana jest kanałami, w wi kszo ci wyposa onymi
w separatory do odbiornika – rzeki Czarnej Ha czy,
zaopatrzenie w gaz – miasto nie jest podł czone do sieci magistralnej, jedynie rejony
w północnej cz ci miasta zaopatrywane s w gaz sieciowy z rozpr alni gazu ziemnego
zlokalizowanej poza granic miasta,
zaopatrzenie w ciepło – cz
miasta (głównie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz
obiekty publiczne) jest zaopatrywana przez Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach, pozostała cz
miasta zaspokaja potrzeby w zakresie zaopatrzenie
w ciepło z własnych indywidualnych ródeł,
energetyka – Suwałki obsługiwane s w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn
przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzib w Lublinie w imieniu, którego działa PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki, zaopatrzenie miasta
w energi elektryczn odbywa si za po rednictwem czterech stacji o mocy 110/20kV,
teletechnika – istniej ca sie teletechniczna obsługiwana jest przez Telekomunikacj
Polsk S.A., ponadto miasto znajduje si w zasi gu stacji bazowych telefonii
komórkowej: Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., T Mobile, PLUS GSM i PLAY.

3. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu ładu przestrzennego i wymogów
jego ochrony

Przez ład przestrzenny, w my l art. 2 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nale y rozumie takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn
cało oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne.

3.1. Uwarunkowania funkcjonalne:

Do głównych podstawowych funkcji miasta Suwałki w skali lokalnej nale :
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funkcja mieszkaniowa obejmuj ca wszystkie formy zabudowy mieszkaniowej,
funkcja usługowa w postaci szeroko pojmowanych usług podstawowych dla mieszka ców
oraz podstawowej infrastruktury społecznej.
Do głównych funkcji miasta w skali regionalnej nale :
funkcja o rodka powiatowego grupuj cego wi kszo ponadlokalnych urz dze w zakresie
ochrony zdrowia, kultury, szkolnictwa redniego, szkolnictwa wy szego, administracji
publicznej i gospodarczej,
o rodka obsługi i rozrz du ruchu turystycznego północnej cz ci województwa,
o rodka obsługi ruchu granicznego,
o rodka przemysłu, głównie drzewnego, meblarskiego, materiałów budowlanych
i spo ywczego,
o rodka przemysłu wydobywczego.
Zakres wymienionych funkcji spełnia wymagania funkcjonalne miasta jako jednostki
zaspokajaj cej potrzeby mieszka ców. Zarówno program usług podstawowych
jak i podstawowej infrastruktury społecznej wymaga uzupełnie i przekształce , niemniej
jednak ogólny poziom jako ci ycia mieszka ców jest zadowalaj cy.

3.2. Uwarunkowania społeczno - gospodarcze:

przygraniczne poło enie miasta,
poło enie na trasie projektowanego europejskiego korytarza komunikacyjnego zarówno
drogowego jak i kolejowego,
bliskie s siedztwo atrakcyjnych terenów turystyczno - wypoczynkowych,
słaba dost pno komunikacyjna (brak poł cze kolejowych i drogowych, brak lotniska),
słaby potencjał gospodarczy miasta,
w niedostatecznym stopniu rozwini te usługi,
wyst powanie terenów rolnych w granicach miasta,
bezrobocie na poziomie ok. 10%,
odpływ wykształconej kadry,
zwi kszaj cy si udział ludno ci w wieku poprodukcyjnym,
znaczna ilo mieszka ców korzystaj cych z pomocy społecznej,
stale utrzymuj ce si zapotrzebowanie na nowe mieszkania.

3.3. Uwarunkowania rodowiskowe:

wyst powanie terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych (obszar Natura
2000, strefy chronionego krajobrazu: „Pojezierza Północnej Suwalszczyzny”
oraz „Puszcza i Jeziora Augustowskie”, rezerwat przyrody „Cmentarzysko Ja wingów”
oraz liczne pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne interglacjału emskiego),
s siedztwo Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej,
du y udział lasów i terenów zielonych w granicach miasta,
niska przydatno rolnicza gleb,
poło enie
w
wyodr bnionym
rejonie
klimatycznym
charakteryzuj cym
si najchłodniejszymi zimami w Polsce,
wyst powanie udokumentowanych złó kruszywa naturalnego,
wyst powanie terenów przekształconych w wyniku eksploatacji górniczej,
oczyszczalnia cieków spełniaj ca wymogi rodowiska,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, zabezpieczaj cy potrzeby miasta w zakresie
utylizacji odpadów,
wysoki stopie obj cia mieszka ców sieci wodoci gowo – kanalizacyjn (brak sieci
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na obrze ach miasta),
niewystarczaj co rozbudowana sie kanalizacji deszczowej i jej zły stan techniczny,
rozbudowana sie ciepłownicza w obr bie przewa aj cej cz ci miasta daj ca mo liwo
podł czenia obiektów.

3.4. Uwarunkowania kulturowe:

zachowany historyczny układ zabytkowego ródmie cia, obj ty ochron konserwatorsk ,
du y udział pozostałych obszarów i obiektów obj tych ochron konserwatorsk , w tym
terenów obj tych opracowanymi programami rewitalizacji,
w du ym stopniu zachowany krajobraz kulturowy wraz z elementami tradycyjnej
zabudowy,
bogate zasoby dziedzictwa kulturowego w zakresie zbiorów muzealnych
oraz archiwalnych,
historia i tradycje oraz wielokulturowo zarówno samego miasta jak i regionu.

3.5. Uwarunkowania kompozycyjno - estetyczne:

wyra nie wykształcone zachowane historyczne centrum miasta,
niski udział zieleni urz dzonej w centrum miasta,
brak wykształconego, czytelnego układu ci gów komunikacji pieszej,
brak czytelnego, sprawnie funkcjonuj cego układu komunikacyjnego wokół centrum
miasta,
brak poł czenia kompozycyjnego centrum z terenami mieszkaniowymi poło onymi
na północy miasta,
wyst powanie terenów zdegradowanych i wymagaj cych przekształce w bliskim
s siedztwie centrum (rejon ulicy Przytorowej i tereny kolejowe wraz z dworcem PKP),
wyst powanie terenów pokoszarowych wymagaj cych rewitalizacji i przekształce ,
przekształcenia rze by terenu – obni enia b d ce wynikiem eksploatacji złó kruszywa
naturalnego w rejonie Sobolewa i Krzywólki.

Wszystkie z wymienionych wy ej uwarunkowa przenikaj si wzajemnie oddziaływuj
na siebie i musz by równocze nie rozpatrywane w zagospodarowaniu poszczególnych
obszarów miasta.
W celu zachowania i dalszego kształtowania ładu przestrzennego oraz jego ochrony
nale ałoby:
utrzyma dotychczasowe funkcje miasta,
zako czy porz dkowanie centrum miasta i uatrakcyjni je poprzez wprowadzenie
ró nego rodzaju usług,
wyznaczy kierunki rozwoju głównego układu komunikacyjnego miasta i rezerwowa
tereny z przeznaczeniem na ten cel w powstaj cych opracowaniach planistycznych,
racjonalnie wyznaczy tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowej i usługowej,
ograniczy tereny produkcyjne do obszarów, na których ju znajduj si istniej ce zakłady
(rejon SSSE, Dubowa i ul. Wojska Polskiego) oraz do obszarów wyznaczonych na ten cel
w obowi zuj cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (rejon
ul. Le nej i ul. Sportowej),
podejmowa działania maj ce na celu przekształcenie terenów zdegradowanych,
w szczególno ci poło onych w pobli u centrum (rejon ulicy Przytorowej i tereny
kolejowe),
dokona analizy istniej cego i zabezpieczy mo liwo wła ciwego kształtowania systemu
terenów zielonych w granicach miasta,
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wyznacza w graniach miasta nowe tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i tereny
komunikacji pieszej i rowerowej w zieleni.

4. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu rodowiska przyrodniczego , w tym
stanu rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej, wielko ci i jako ci
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego
4.1. rodowisko przyrodnicze i jego charakterystyka

4.1.1. Poło enie fizyczno-geograficzne

Przewa aj ca cz
obszaru miasta znajduje si w krainie fizyczno - geograficznej
nazywanej Obni eniem Suwalskim, wchodz cej w skład wi kszej jednostki regionalnej
Równiny Augustowskiej. Mikroregion Obni enie Suwalskie poło ony jest na poziomie 150
do 190 m n.p.m. Północno - wschodnia cz
miasta poło ona jest w granicach krainy
Pojezierze Wigierskie wchodz cej w skład Pojezierza Wschodnio-Suwalskiego. Niewielki
fragment północno - zachodniego obszaru miasta, nale y do krainy fizyczno-geograficznej
Wzgórza Jeleniewskie.
Pojezierze Wigierskie charakteryzuje morena denna falista i pagórkowata
z pojedynczymi wzgórzami moreny czołowej. Teren mikroregionu przecinaj dwie rozległe
strefy odpływów sandrowych. Pierwsza strefa przebiega na osi jeziora Wigry. Druga ci gnie
si wzdłu wschodniej granicy mikroregionu. W bezpo rednim s siedztwie jeziora Wigry
wyst puj zwarte powierzchnie piasków fluwioglacjalnych z formami kemowymi.
W granicach mikroregionu stosunkowo du o jest obni e i dolin wypełnionych utworami
deluwialnymi i organicznymi.
Wzgórza Jeleniewskie obejmuj obszar poło ony na poziomie 120 do 289 m n.p.m.
(Krzemieniucha). Rze ba terenu mikroregionu jest urozmaicona i zmienna. Na powierzchni
mikroregionu wyst puj gliny i piaski gliniaste moreny dennej. Pospolite s zagł bienia
wypełnione utworami organicznymi.
4.1.2. Rze ba terenu

Rze ba terenu okolic Suwałk jest wynikiem działalno ci lodowca w okresie
najmłodszego zlodowacenia bałtyckiego oraz erozyjnej działalno ci rzeki Czarnej Ha czy.
W rejonie opracowania mo na wyró ni dwie jednostki geomorfologiczne: wysoczyzny
morenowe oraz równin sandrow z towarzysz c jej dolin Czarnej Ha czy.
Wysoczyzna morenowa wyst puje w północnej i północno - wschodniej cz ci obszaru
miasta.
Równina sandrowa jest dominuj c jednostk geomorfologiczn w granicach miasta
Suwałki. Na terenie miasta powierzchnia sandru znajduje si na rz dnej ok. 180 m n.p.m.
Natomiast w rejonie jeziora Wigry powierzchnia sandru le y na wysoko ci ok. 160 m n.p.m.
W równin sandrow wcina si powierzchnia rzeki Czarnej Ha czy. Zaczyna si ona
na północy od rynnowego jeziora Ha cza. Dolina posiada liczne przew enia i rozszerzenia
zwi zane ze zmianami kierunku biegu rzeki. Szeroko doliny waha si od 1 km w górnym
biegu do 5 -10 km w rejonie Suwałk.
W dolinie Czarnej Ha czy wyró nia si trzy tarasy erozyjno - akumulacyjne:
taras I – zalewowy, w poziomie ok. 0,5 m nad rednim stanem rzeki,
taras II – nadzalewowy, sandrowy, wznosi si od 6,5 do 8,5 m ponad poziom rzeki,
wyst puje on wyra nie po obu brzegach rzeki; na tym tarasie zlokalizowana jest
znaczna cz
miasta Suwałki
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taras III – sandrowy o charakterze szcz tkowym, wznosi si na wysoko
od 11 do 19 m ponad poziom rzeki.
Tarasy Czarnej Ha czy zaznaczaj si w morfologii do wyra nymi kraw dziami,
zwłaszcza mi dzy tarasem II i III.
4.1.3. Klimat

Opisywany teren poło ony jest w suwalskim regionie klimatycznym, w którym cieraj
si wpływy klimatu morskiego i kontynentalnego. Suwalszczyzna jest najchłodniejsz , poza
górami, cz ci Polski. Region charakteryzuje si krótkim okresem wegetacyjnym
i bezprzymrozkowym oraz du ymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza ( rednimi
i ekstremalnymi). Najsilniej wyra a si tu wpływ kontynentalnych mas powietrza
i wyniesienia nad poziomem morza. Region suwalski wyró nia si dodatkowo du ymi
opadami, zwłaszcza w miesi cach letnich. Liczba dni z opadem jest jednak mniejsza
ni w innych regionach, co wskazuje na znaczne nat enie opadów. Najwi ksz pr dko ci
charakteryzuj si wiatry wschodnie, a najmniejsz zachodnie.
rednia roczna temperatura powietrza wynosi 6,8o C, przy rocznej amplitudzie waha
22,9o C. Najcieplejszym miesi cem roku jest lipiec: 17,3oC, a najzimniejszym luty -5,6o C.
rednia roczna maksymalna temperatura powietrza wynosi 10,1o C, a rednia roczna
minimalna temperatura powietrza 2,0o C. rednia liczba dni z minimaln temperatur
powietrza poni ej 0oC wynosi 135,5. Ostatnie przymrozki wyst puj rednio ok. 5 maja,
a pierwsze przymrozki rednio ok. 14 pa dziernika. redni okres bezprzymrozkowy to 161
dni. rednie ci nienie roczne pary wodnej wynosi 8,6 hPa. Wilgotno wzgl dna powietrza
wynosi rednio rocznie 80%. rednia suma opadów atmosferycznych wynosi roczne 576 mm.
Miesi cem z najwi kszymi opadami jest sierpie – 83 mm, a z najmniejszymi marzec –
27 mm. rednia liczba dni z pokryw nie n wynosi rocznie 101,2, a rednia liczba
dni z burz wynosi 22,3.
Region suwalski charakteryzuje si dominacj wiatrów zachodnich. Jednak w marcu
i listopadzie, odmiennie ni w pozostałych miesi cach, z wi ksz cz sto ci wyst puj wiatry
wschodnie i południowo-wschodnie. Najrzadziej wyst puj wiatry południowe, zwłaszcza
w porze letniej. Wiatry odznaczaj si niewielkimi pr dko ciami, rzadko przekraczaj cymi
5m/s. Zwykle s to wiatry bardzo słabe i słabe, znacznie rzadziej o pr dko ci umiarkowanej.
rednia pr dko wiatru wynosi 3,6 m/s. Cisze atmosferyczne, notuje si podczas 10-20%
pomiarów. Najsilniejsze wiatry wiej w marcu i listopadzie, mniejsz pr dko maj wiatry
w zimie, najsłabsze za wyst puj w lecie.
Klimat lokalny kształtowany jest w wyniku oddziaływania czynników miejscowych,
takich jak: szata ro linna, rze ba terenu, czy wody powierzchniowe. Charakterystyczne s
nocne inwersje temperatury zwi kszaj ce dobowe amplitudy termiczne i hamuj ce pionow
wymian powietrza w obni eniach. Powoduje to utrzymywanie si zastoisk chłodnego
powietrza i sprzyja wzrostowi wilgotno ci, powstawaniu przygruntowych przymrozków
i mgieł.
Łagodz co na minimalne i maksymalne temperatury wpływa s siedztwo du ych
zbiorników wodnych – zmniejsza amplitudy temperatury i podwy sza rednie temperatury
roku. Ocieplaj cy wpływ zbiorników wodnych widoczny jest zwłaszcza jesieni i zim ,
gdy powstaje pokrywa lodowa.
S siedztwo lasów zapewnia redukcj pr dko ci wiatru, zacienienia, złagodzenie
kontrastów termicznych, dobr higien powietrza. Nale y liczy si z wpływem termicznych
wła ciwo ci terenów zabudowanych i utwardzonych, które łatwo i silnie nagrzewaj
si i łatwo wypromieniowuj ciepło.
Silnym modyfikacjom ulegaj przede wszystkim kierunki wiatrów w przyziemnej warstwie
atmosfery oraz warunki termiczno – wilgotno ciowe w zale no ci od wyst powania obni e
terenu (predyspozycje do inwersji termicznych i stagnacji chłodnego powietrza) oraz zboczy
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o zró nicowanym nachyleniu i ekspozycji, a w konsekwencji nasłonecznieniu (najcieplejsze
zbocza o ekspozycji południowej, najchłodniejsze o ekspozycji północnej, pozostałe po rednie).
4.1.4. Szata ro linna

Szat ro linn stanowi pozostało
po pierwotnie porastaj cej Suwałki Puszczy
Perstu skiej. W granicach miasta skromn pozostało po dawnej puszczy stanowi dwa
kompleksy le ne: Las Szwajcaria i Las Suwalski. Oba te lasy le w Krainie Mazursko –
Podlaskiej, charakteryzuj cej si licznym wyst powaniem wierka na wszystkich siedliskach.
Las Szwajcaria charakteryzuje si dominacj boru mieszanego wie ego oraz lasu
mieszanego wie ego. Drzewostan stanowi przede wszystkim wierk i sosna, z domieszk
d bu, modrzewia, brzozy, klonu, topoli, jesionu i lipy. Warstw podszytu tworz : wierk,
brzoza, d b, jarz bina, kruszyna, leszczyna, wiciokrzew, suchodrzew i bez koralowy.
W warstwie runa wyst puj : malina, gwiazdnica, gajowiec, orlica, naparstnica, lilia
złotogłów, borówka czarna, konwalia, przylaszczka, poziomka oraz trawy i mchy.
W południowo-wschodniej cz ci kompleksu le nego znajduj si fragmenty olsu.
Las Suwalski stanowi północno-zachodni kraniec Puszczy Augustowskiej. Gatunkami
dominuj cymi s sosna i wierk. Gatunkami towarzysz cymi s d b, brzoza, osika, wierzba
oraz klon i lipa. W warstwie podszytu wyst puj wiciokrzew suchodrzew, bez czarny,
jarz bina, nieguliczka, leszczyna, wierzba i trzmielina. W runie dominuj malina,
konwalijka, szczawik, malina, borówka, gwiazdnica, przylaszczka, orlica oraz poziomka
i liczne trawy. Obydwa kompleksy le ne charakteryzuj si liczn flor porostów.
W centrum miasta, na terenie zurbanizowanym, nast puje zast powanie zbiorowisk
ro linnych charakteryzuj cych si du
ró norodno ci i trwało ci , zbiorowiskami
sztucznymi, prostszymi i mniej trwałymi. Obserwuje si du y udział powierzchni całkowicie
pozbawionych ro lin (drogi, chodniki, utwardzone place, budynki). Pozostał przestrze
w ró nym stopniu wypełnia szata ro linna w postaci ro linno ci spontanicznej oraz tak
zwanej zieleni urz dzonej. W skład zieleni urz dzonej parków, ziele ców, ogrodów
i trawników wchodz gatunki drzew, krzewów i ro lin zielnych zwykle miejscowego
pochodzenia (klon, brzoza, topola, jarz b, lipa, wierzba).
Na silnie zurbanizowanych terenach Suwałk wyst puje powszechnie, tzw. ro linno
synantropijna:
ruderalna – porastaj ca szczeliny murów, szpary w bruku ulicznym i gruzowiska o bardzo
małych wymaganiach rodowiskowych,
segetalna – zwi zana z polami uprawnymi, ogrodami, sadami, parkami miejskimi.
S to ro liny jednoroczne i dwuletnie.
Ro linno
miasta Suwałki cechuje bardzo du a ró norodno . W czasie bada
prowadzonych w 2009 r. do opracowania „Analizy i oceny zasobów przyrodniczych miasta
Suwałk 2010” stwierdzono ł cznie 414 taksonów ro lin naczyniowych. Wi kszo gatunków
okre lono, jako gatunki pospolite i cz ste. Do gatunków rzadkich na badanym terenie
zaliczono 10 taksonów (ba yna czarna, koniczyna długokłosowa, okrzyn szerokolistny,
ostro e krótkołodygowy, rutewka mniejsza, rutewka orlikolistna, rutewka w skolistna,
rutewka ółta, tymotka Boehmera, wi zówka bulwkowata).
Spo ród gatunków obj tych prawn ochron stwierdzono 37 taksonów, w tym
25 chronionych całkowicie. Trzy gatunki znajduj si w Polskiej Czerwonej Ksi dze Ro lin:
rdestnica nitkowata Potamogeton filiformis - gatunek nara ony na wygini cie,
sasanka ł kowa Pulsatilla pratensis - gatunek nara ony na wymarcie,
wywłócznik skr toległy Myriophyllum spicatum - gatunek zagro ony wygini ciem.
Stwierdzono równie 12 taksonów obcych naszej florze. Nale do nich czeremcha
ameryka ska, d b czerwony, klon jesionolistny, ligustr pospolity, łubin pospolity, moczarka
kanadyjska, modrzew europejski, niecierpek drobnokwiatowy, przymiotno kanadyjskie, ró a
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pomarszczona, tatarak zwyczajny,
niadek baldaszkowy. Szczególnie inwazyjne
s przymiotno kanadyjskie i klon jesionolistny.
Na wybranych obszarach miasta Suwałki stwierdzono 42 zespoły ro linne nale ce
do 14 klas.
4.1.5. wiat zwierz cy

Suwałki s niewielkim miastem, do którego mo e swobodnie przenika wiele gatunków
zwierz t wyst puj cych w s siednich rodowiskach. Istotnym elementem, ułatwiaj cym
przemieszczanie si zwierz t w kierunku miasta i przebywanie w nim, s kompleksy le ne
przylegaj ce do miasta i le ce w jego granicach.
Fauna miasta Suwałki składa si z:
gatunków, które przetrwały okres zabudowy i przystosowały si do ycia w nowych
warunkach rodowiskowych np. nietoperze,
gatunków stale bytuj cych w mie cie, które zasiedlaj nowe tereny zieleni,
gatunków, które wnikaj do aglomeracji miejskiej z innych rodowisk, np. bóbr,
gatunków wprowadzonych wiadomie lub mimowolnie przez człowieka, które
zaadaptowały si do specyficznych wymaga ekologicznych panuj cych w mie cie.
W czasie bada prowadzonych w 2009 r. do opracowania „Analizy i oceny zasobów
przyrodniczych miasta Suwałk 2010” na terenie Suwałk stwierdzono ł cznie 156 gatunków
zwierz t nale cych do płazów, gadów, ptaków i ssaków.
Dzi ki obecno ci w obr bie miasta terenów naturalnych w niewielkim stopniu
przekształconych przez człowieka, fauna kr gowców Suwałk jest ró norodna i nie ogranicza
si wył cznie do gatunków synantropijnych. Du e znaczenie dla fauny ma wielko
poszczególnych płatów siedlisk naturalnych, poniewa zwierz ta potrzebuj odpowiednio
du ych przestrzeni yciowych do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb zwi zanych
z od ywianiem si , rozrodem, unikaniem drapie ników czy konkurencji itd. Dlatego spo ród
obszarów cennych przyrodniczo, obszary o najwi kszej powierzchni charakteryzuj
si najliczniejsz i najbardziej ró norodn faun . Najbogatszy faunistycznie jest las b d cy
fragmentem Puszczy Augustowskiej poło onej w granicach miasta; na tym obszarze
wyst powało szereg gatunków typowo le nych, niespotykanych w innych cz ciach miasta.
Kolejne obszary najcenniejsze dla fauny to dolina Czarnej Ha czy wraz z przylegaj cymi
terenami.
Na terenie Suwałk wyst puje 139 chronionych gatunków zwierz t, w tym a 54 gatunki
szczególnie cenne - zagro one wygini ciem, wymagaj ce ochrony czynnej lub znajduj ce si
w zał cznikach Dyrektywy Ptasiej lub Dyrektywy Siedliskowej. Wi kszo gatunków
szczególnie cennych jest zwi zana z siedliskami wodnymi lub wodno – błotnymi,
torfowiskami, zabagnieniami.
Na terenie Suwałk stwierdzono 11 gatunków płazów. Wszystkie płazy podlegaj
w Polsce cisłej ochronie gatunkowej.
Na terenie Suwałk zanotowano trzy gatunki gadów. Wszystkie gatunki gadów podlegaj
w Polsce cisłej ochronie gatunkowej. Jaszczurka zwinka uj ta jest w IV Zał czniku
Dyrektywy Siedliskowej.
Na terenie Suwałk stwierdzono wyst powanie 113 gatunków ptaków, z czego
99 to gatunki rozmna aj ce si na tym terenie. Pozostałe 14 gatunków wykorzystuje wybrane
obszary jako stałe erowiska lub jako erowiska i miejsca odpoczynku w trakcie w drówek.
Bogactwo gatunków ptaków jest zwi zane przede wszystkim z bogactwem siedlisk
przyrodniczych w obr bie miasta oraz naturalnym charakterem wielu obszarów. Szczególnie
cenna dla ptaków jest obecno
wielu obszarów wodnych, podmokłych, bagiennych,
zapewniaj cych odpowiednie siedliska do ycia du ej grupie gatunków ptaków zwi zanych
z takimi obszarami. A 9 spo ród 19 wyst puj cych tu i rozmna aj cych si gatunków
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uznanych za szczególnie cenne, to wła nie gatunki zwi zane z siedliskami wodnymi
lub wodno-błotnymi.
Du grup gatunków stanowi ptaki pospolite, wykorzystuj ce rozmaite rodowiska lub
zwi zane z mozaik rodowisk otwartych i zadrzewie . Obecno du ego kompleksu le nego
w granicach miasta powoduje wydłu enie listy gatunków o gatunki typowo le ne, nieobecne
w innych cz ciach miasta i unikaj ce bezpo redniego s siedztwa człowieka.
Na terenie Suwałk stwierdzono wyst powanie 29 gatunków ssaków. Najcz ciej
spotykane s gatunki pospolite, niezwi zane z jakim konkretnym rodowiskiem, lecz
wykorzystuj ce mozaik rodowisk i nie unikaj ce s siedztwa ludzi tj. zaj c szarak, lis, kret,
je , mroczek pó ny. Gatunkiem równie cz sto spotykanym jest bóbr europejski, który coraz
cz ciej akceptuje s siedztwo człowieka, jednak jego wyst powanie determinuje przede
wszystkim dost pno
odpowiednich siedlisk. Najrzadsze gatunki na terenie Suwałk
to gatunki typowo le ne wyst puj ce na terenie lasów wł czonych w granice administracyjne
miasta.
Spo ród nietoperzy stwierdzono 8 gatunków. Wi kszo obszarów cennych przyrodniczo
stanowi miejsca erowania tych zwierz t.
4.1.6. Charakterystyka obszarów przyrodniczych

Przyroda Suwałk mimo silnego przekształcenia stanowi funkcjonalny i bardzo
specyficzny układ zbiorowisk ro linnych i zwierz cych. Istotnym elementem miasta s tereny
zieleni miejskiej i zadrzewienia. Tereny zieleni pełni głównie funkcje estetyczne,
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, np. parki, ziele ce, bulwary, cmentarze, a tak e ziele
towarzysz ca ulicom, placom oraz obiektom usługowym i przemysłowym. Zadrzewienie
to z kolei drzewa i krzewy wyst puj ce w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa
lub krzewy albo ich skupiska wraz z terenem, na którym wyst puj i pozostałymi składnikami
szaty ro linnej, spełniaj ce cele ochronne, produkcyjne lub społeczno – kulturowe.
Obszarom zurbanizowanym miasta towarzysz równie obszary le ne, ł kowe, pola
uprawne, torfowiska i wody. Ekosystemy te zlokalizowane s najcz ciej na peryferiach
miasta i s cz sto obszarami o du ej warto ci przyrodniczej. Na terenach szczególnie cennych
znalazły si nast puj ce ekosystemy i elementy przyrodnicze:
Lasy - fragmenty du ych kompleksów le nych lub małe fragmenty le ne o ró nym
wykorzystaniu gospodarczym i znaczeniu dla przyrody miasta;
Torfowiska - ekosystemy uzale nione od odpowiednich stosunków wodnych, bardzo
wra liwe na przekształcenia; na terenie miasta znajduje si całe bogactwo torfowisk
(torfowiska niskie, wysokie, ródliskowe, przej ciowe) o ró nym stopniu naturalno ci
i zachowania;
Ł ki i pastwiska - przede wszystkim obszary wilgotne i podmokłe towarzysz ce dolinom
rzecznym lub zespołom torfowiskowym; tereny u ytkowane ekstensywnie;
Zbiorniki wodne: naturalne i sztuczne zbiorniki wodne o ró nej gł boko ci i powierzchni
lustra wody;
Rzeki i doliny rzeczne - przede wszystkim rzeka Czarna Ha cza i ukształtowane przez ni
rodowiska o ró nym stopniu naturalno ci;
Rynny polodowcowe - utwory geologiczne, ci g rynien polodowcowych wypełnionych
wodami jezior, oczek wodnych i torfowiskami we wschodniej cz ci miasta;
rodowiska antropogeniczne - silnie przekształcone przez człowieka rodowiska
imituj ce ubogie siedliska naturalne (np. po wirowe zbiorniki wodne wykazuj ce cechy
oligo- i mezotrofii; tereny pokopalniane zasiedlane przez gatunki ro linno ci napiaskowej
itp.).
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4.1.7. Znaczenie obszarów cennych przyrodniczo

Tak jak w ka dym rozwijaj cym si mie cie, tak i w Suwałkach tereny cenne
przyrodniczo podlegaj silnej presji urbanizacyjnej. Chocia trudno uzna rozwój miasta
za proces negatywny, to jednak ma on swoje negatywne konsekwencje dla przyrody miasta,
a zachowanie terenów cennych przyrodniczo na terenie miasta le y w interesie mieszka ców.
Nowoczesne miasta nie maj nic wspólnego z betonowymi pustyniami. Poza
oczywistymi funkcjami (miejsce zamieszkania, pracy, handlu, komunikacji, etc.) miasto musi
dba o komfort ycia i dobre samopoczucie mieszka ców. A to mo e im zapewni poprzez
odpowiedni sie obszarów cennych przyrodniczo, które z jednej strony stanowi ostoje
fauny i flory, ale z drugiej strony zapewniaj mieszka com miasta dopływ wie ego
powietrza, odpowiedni mikroklimat, miejsca o niewielkim nat eniu hałasu odpowiednie
do odpoczynku, wyciszenia wewn trznego itd.
Obszary cenne przyrodniczo poło one na terenie miasta wraz z całymi zasobami zieleni
miejskiej pełni funkcj korytarzy ekologicznych, które umo liwiaj naturalne migracje
gatunków pomi dzy ich naturalnymi stanowiskami (zarówno w bezpo rednim s siedztwie
miasta, jak i dalszych obszarach). Dzi ki tym obszarom miasto nie stanowi bariery
ani pułapki ekologicznej dla wielu rodzimych gatunków.
4.2.Degradacja rodowiska przyrodniczego
4.2.1. Jako

powietrza atmosferycznego

ródła emisji zanieczyszcze do powietrza mo na na terenie Suwałk podzieli
na stacjonarne i mobilne. ródła stacjonarne to kotłownie miejskie, lokalne, przemysłowe
i indywidualne oraz inne rozproszone ródła emisji z sektora komunalno – bytowego. ródła
mobilne s zwi zane z sektorem komunikacyjnym.
Najwi kszy udział w emisji zanieczyszcze pochodz cych przede wszystkim z procesów
spalania energetycznego maj dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek w gla i pyły. Inne rodzaje
zanieczyszcze emitowane z zakładów przemysłowych wynikaj z rodzaju produkcji
i stosowanej technologii.
Głównym ródłem zanieczyszcze gazowych jest ciepłownia miejska o mocy
maksymalnej 130,0 MWt. Na terenie miasta znajduje si do du o zakładów przemysłowych
oraz innych obiektów zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne pyłem, toksycznymi
gazami, zwi zkami zapachowymi uci liwymi dla otoczenia. Wpływ na ogóln pul
zanieczyszcze
atmosferycznych maj tak e paleniska domowe, małe kotłownie
w budynkach mieszkalnych prywatnych i komunalnych, obiekty rzemie lniczo – usługowe.
Zanieczyszczenia unosz ce si
nad zurbanizowan
cz ci
miasta przyczyniaj
si do zmniejszenia dopływu energii słonecznej do przyziemnych warstw atmosfery.
Najwi cej zanieczyszcze w obszarze miasta emituj przedsi biorstwa: Fabryka Mebli
„FORTE”, Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach, Spółdzielnia
Mleczarska „Sudowia”, PPHU „LAKTOPOL” Sp. z o.o. Zasadniczy wpływ na stan powietrza
atmosferycznego ma emisja szkodliwych zwi zków, do których nale dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, ołowiu, ozonu, tlenku w gla i benzenu. Udział
w zanieczyszczaniu atmosfery szkodliwymi metalami ma równie rozwój komunikacji.
Kryterium oceny jako ci powietrza stanowi nast puj ce warto ci: rodzaj substancji,
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m3], warto
marginesu tolerancji,
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powi kszony o margines tolerancji,
dopuszczana cz sto przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym.
W 2006 r wszystkie badane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska –
Delegatura w Suwałkach st enia były stosunkowo niewielkie. St enia dwutlenku azotu,
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dwutlenku siarki i benzenu nie przekracza norm dopuszczalnych. Badania wykazały
sezonowo wielko emisji dwutlenku siarki. St enia w sezonie grzewczym były znacznie
wy sze ni w sezonie letnim. Wskazuje to na pochodzenie dwutlenku siarki pochodz cej ze
spalania paliw.
ródłem emisji dwutlenku azotu i benzenu do powietrza s przede wszystkim pojazdy
poruszaj ce si ci gami komunikacyjnymi, co potwierdza nieznaczna zmienno sezonowa
st e tych zanieczyszcze .
Analiza zawarto ci metali ci kich benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10
wykazywała, e uzyskane st enia były niskie i nie przekraczały warto ci dopuszczalnych.
Miasto Suwałki zakwalifikowano do strefy A, czyli do strefy o poziomach st e , które
nie przekraczaj warto ci dopuszczalnych z uwzgl dnieniem dozwolonych cz sto ci
przekrocze . Wymaganym działaniem dla tej strefy jest utrzymanie jako ci powietrza
w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.
Zestawienie tabelaryczne rednich wyników dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu
zawieszonego PM 10 w Suwałkach w 2006 r. (na podstawie „Planu ochrony rodowiska
dla miasta Suwałki na lata 2008-2011 z perspektyw na lata 2012-2015”), przedstawia
si nast puj co:
Substancja
Dwutlenek
azotu
Dwutlenek
siarki
Pył
zawieszony
PM 10

I

II

III

IV

119,8

22,6

26,4

22,1

1,9

32,4

34,3

rednie warto ci st e

w µg/m3

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

16,5

10,7

11,0

16,6

17,9

22,0

15,1

12,7

10,0

16,8

2,5

1,2

0,5

0,3

0,8

0,9

1,5

2,6

-

-

1,4

32,3

32,2

27,4

19,5

29,6

20,3

28,8

22,7

17,2

21,0

26,5

Analiza elementów pogody pozwala zanotowa powolne obni anie si
redniej
temperatury powietrza w miesi cach letnich (czerwiec – sierpie ) z równoczesnym
powolnym wzrostem redniej miesi cznej wilgotno ci wzgl dnej powietrza w czerwcu
i wrze niu. Post puj ce zmiany w rodowisku naturalnym regionu o ró nym charakterze
i zasi gu wraz ze zmianami klimatu o charakterze globalnym mog lokalnie powodowa
modyfikacj warunków klimatycznych. Efekt zwi kszonej „oceanizacji” klimatu wi e
si z dominacj wiatrów zachodnich oraz zmian parametrów termiczno – wilgotno ciowych
klimatu. W wielu miejscach na Ziemi proces ten mo e niekorzystnie wpływa na gospodark ,
a tak e zagra a bezpo rednio człowiekowi. Dlatego w najbli szym czasie konieczne
jest stopniowe dostosowywanie działalno ci człowieka do zmieniaj cych si warunków
klimatycznych.
4.2.2. Jako

klimatu akustycznego

Klimat akustyczny Suwałk kształtuje głównie komunikacja drogowa, a szczególne udział
w niej ruchu tranzytowego pojazdów ci kich i w niewielkim stopniu hałas przemysłowy,
którego uci liwo ma charakter lokalny o niedu ym zasi gu oddziaływania na rodowisko.
Miasto Suwałki pełni wa n rol w zła komunikacji drogowej i tranzytu kolejowego
w kierunku na kraje bałtyckie, Białoru i do Rosji (Obwód Kaliningradzki). Badania hałasu
komunikacyjnego na terenie Suwałk s prowadzone od 1987 (O rodek Bada i Kontroli
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rodowiska w Suwałkach). Obecnie pomiary hałasu drogowego prowadzi Wojewódzki
Inspektorat Ochrony rodowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach.
Przeprowadzone badania hałasu komunikacyjnego w Suwałkach pozwalaj
na wyci gniecie nast puj cych wniosków:
miasto Suwałki w porze dziennej cechuje dyskomfort akustyczny (60-70dB),
rednia ze zmierzonych warto ci równowa nego poziomu hałasu dla całego terenu
obj tego badaniami, w porze dziennej (w odległo ci 1 m od kraw nika), wynosi 71,7 dB,
przeniesienie hała liwego ruchu tranzytowego na ul. Utrata, zmniejszyło hałas
komunikacyjny pochodz cy z ul. Ko ciuszki i Wojska Polskiego, ale zwi kszyło hałas
na ulicy Utrata; z tej ulicy pochodzi najwi ksza emisja hałasu komunikacyjnego
(ok. 73,5 dB),
trasa tranzytowa, która poruszaj si TIR-y z kierunku Budziska (obwodnica
wewn trzmiejska: Pułaskiego – Utrata) jest przyczyn najwi kszej uci liwo ci hałasu
w mie cie.
4.2.3. Promieniowanie jonizuj ce i elektromagnetyczne
W ród zidentyfikowanych, szkodliwych dla rodowiska rodzajów promieniowania
powodowanego przez działalno człowieka wyró nia si :
promieniowanie jonizuj ce, pojawiaj ce si
w wyniku u ytkowania zarówno
wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce j drowej,
ochronie zdrowia, przemy le, badaniach naukowych,
promieniowanie niejonizuj ce, pojawiaj ce si wokół linii energetycznych wysokiego
napi cia, radiostacji, pracuj cych silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych,
urz dze ł czno ci, domowego sprz tu elektrycznego, elektronicznego itp.
Nadmierne dawki promieniowania działaj szkodliwie na człowieka i inne ywe
organizmy, st d ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z wa nych zada
ochrony rodowiska.
Na terenie Suwałk nie wyst puj ródła promieniowania jonizuj cego, a zawarto
pierwiastków promieniotwórczych w rodowisku nie stanowi zagro enia dla zdrowia
mieszka ców.
Głównymi
ródłami
promieniowania
niejonizuj cego
w
rodowisku
s elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napi cia, stacje radiowo - telewizyjne,
ł czno
radiowa, radiotelefony i telefonia komórkowa, stacje radiolokacyjne
i radionawigacyjne.
Znaczenie tych oddziaływa systematycznie wzrasta. Powodem jest intensywny rozwój
radiokomunikacji oraz powstawanie coraz wi kszej liczby nadawczych stacji radiowych
i telewizyjnych. Dodatkowymi ródłami promieniowania niejonizuj cego s stacje bazowe
telefonii komórkowej oraz radiotelefony przeno ne.
Na terenie Suwałk zlokalizowanych jest kilka nadajników stacji bazowych telefonii
komórkowej. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnej warto ci pola promieniowania
magnetycznego wyst puj na obszarze niedost pnym dla ludzi, w zwi zku z tym nie zachodzi
potrzeba tworzenia obszarów ograniczonego u ytkowania.
4.2.4. Zagro enia zewn trzne

Przygraniczne poło enie Suwałk powoduje, e potencjalnym ródłem zagro enia
rodowiska mo e by gwałtowne uwolnienie substancji toksycznych lub promieniotwórczych
(w wyniku awarii elektrowni j drowych) na terytoriach Białorusi, Litwy, Ukrainy lub Rosji.
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4.2.5. Rolnicza i le na przestrze produkcyjna

Miasto Suwałki ze wzgl du na swoje poło enie charakteryzuje si mało korzystnymi
warunkami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, surowo ci klimatu, nisk jako ci gleb
u ytkowanych rolniczo, zaliczanych głównie do V i VI klasy bonitacyjnej, w du ej mierze
przes dzaj cych o kierunkach gospodarowania. Równie warunki naturalne, w szczególno ci
klimatyczne, ograniczaj dobór ro lin uprawnych i zmniejszaj ich plonowanie, wpływaj c
w konsekwencji na wielko i jako upraw.

Według danych Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomo ciami i Rolnictwa Urz du
Miejskiego w Suwałkach aktualnymi na dzie 1 stycznia 2015 r. u ytki rolne w granicach
miasta Suwałki zajmowały 3465 ha, co stanowi 52,3% ogólnej powierzchni miasta, lasy
zajmuj 915 ha (14 %), a grunty pod wodami 78 ha (1,2%).
U ytki rolne w wi kszo ci poło one s na północy w obr bie sołectw Szwajcaria
i Krzywólka oraz na południu w obr bie sołectwa Dubowo.
W strukturze u ytków rolnych 83,22% (2962 ha) stanowi grunty orne, 14,89% (530 ha)
to trwałe u ytki zielone, głównie pastwiska, 0,19% (7 ha) stanowi sady, 1,60% (57 ha)
stanowi grunty rolne zabudowane, a 0,08% (3 ha) grunty pod rowami.
Gleby omawianego obszaru wytworzone s przewa nie z plejstoce skich glin i piasków
zwałowych oraz piasków wodno – lodowcowych, a torfy i muły tworz utwory holoce skie.
Pod wzgl dem warto ci u ytkowej dziel si na:
bardzo słabe i słabe grunty orne zbudowane z utworów o bardzo lekkim składzie
mechanicznym. Przewa aj tu gleby brunatne 7 kompleksu z niewielkim udziałem gleb
bielicowych. S to gleby wykształcone z piasków, miejscami wirów o składzie
mechanicznym piasków lu nych i piasków słabo gliniastych. Charakteryzuj si płytkim
i o małej zawarto ci próchnicy, poziomem akumulacyjnym oraz nadmiern
przepuszczalno ci , co wpływa na okresow lub trwał ich sucho . S to gleby ubogie
w składniki pokarmowe i zdecydowanie zajmuj najwi ksz powierzchni omawianego
obszaru,
redniej warto ci grunty orne wykształcone z piasków naglinowych z udziałem wirów
piaszczystych zaliczone do gleb brunatnych 6 kompleksu przydatno ci rolniczej,
rednie i słabe u ytki zielone, cz sto zakrzaczone lub zachwaszczone, wyst puj ce
głównie w dolinie Czarnej Ha czy, zbudowane z gleb hydromorficznych mułowo –
torfowych i torfowych okresowo nadmiernie nawilgotnionych.
Potencjalne mo liwo ci produkcyjne gleb obrazuje klasyfikacja bonitacyjna, wg której na
gruntach ornych:
klasa IVa (2,72 ha) stanowi
0,09% pow.,
klasa IVb (163,67 ha) stanowi
5,50% pow.,
klasa V (970,00 ha) stanowi
32,65% pow.,
klasa VI (1822,12 ha) stanowi
61,32% pow.,
a na u ytkach zielonych:
klasa IV (33,82 ha) stanowi
6,37% pow.,
klasa V (147,71 ha) stanowi
27,82% pow.,
klasa VI (349,28 ha) stanowi
67,78% pow.

Według danych dotycz cych struktury własno ci terenów i u ytków rolnych w granicach
miasta Suwałki przewa aj ca wi kszo gruntów rolnych stanowi własno prywatn , która
wchodzi w skład gospodarstw rolnych. Niewielki odsetek stanowi grunty Skarbu Pa stwa
oraz grunty spółek prawa handlowego.
Du cz
obszaru zajmuj tereny le ne administrowane przez Nadle nictwo Suwałki.
Brak jest aktualnych szczegółowych danych dotycz cych struktury indywidualnych
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gospodarstw rolnych w granicach miasta.
Z danych uzyskanych z Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomo ciami i Rolnictwa
wynika, e obecnie rednia wielko gospodarstwa rolnego na terenie miasta wynosi
2,9875 ha. Z ewidencji wynika ponadto, e 381 jednostek rejestrowych stanowi grunty rolne
zabudowane. Liczb t mo na przyj szacunkowo za przybli on ilo siedlisk rolniczych.
Produkcja rolnicza gospodarstw w granicach miasta ma charakter wielokierunkowy, mało
wyspecjalizowany, cz sto gospodarstwo stanowi dodatkowe ródło utrzymania, a produkcja
przeznaczona jest do bezpo redniego spo ycia. Mało korzystne warunki agroklimatyczne
i spadek opłacalno ci powoduje zmniejszenie powierzchni zasiewów i brak zainteresowania
szerok produkcj zarówno ro linn jak i zwierz c . Jak wynika z danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Suwałkach, aktualnych
na dzie 1 maja 2010 r., liczba zwierz t zarejestrowanych w siedzibach stada poło onych
na terenie miasta Suwałk przedstawia si nast puj co:
bydło – 401 sztuk zarejestrowanych w 57 siedzibach stada,
trzoda chlewna – 5944 sztuki zarejestrowane w 54 siedzibach stada,
kozy – 7 sztuk zarejestrowanych w 3 siedzibach stada,
owce – 17 sztuk zarejestrowanych w 1 siedzibie stada.
Na terenie miasta istnieje szereg instytucji obsługuj cych rolnictwo. Instytucj , która
wspiera działania słu ce rozwojowi rolnictwa, jest Powiatowy Oddział Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach, który zajmuje si wdra aniem
instrumentów współfinansowanych z bud etu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy
ze rodków krajowych.
W Suwałkach działa Powiatowy Inspektorat Weterynarii zajmuj cy si głównie
kontrolami i nadzorem gospodarstw rolnych.
Usługi z zakresu weterynarii wiadcz lekarze weterynarii prowadz cy prywatne
praktyki.
Upowszechnianiem post pu i doradztwem rolniczym zajmuj si doradcy Podlaskiego
O rodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Zespół Suwałki.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro lin w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach
zajmuje si obserwacj , sygnalizuj c na bie co pojawiaj ce si choroby i szkodniki,
prowadzi równie kontrol i wydaje koncesje na sprzeda rodków ochrony ro lin.
Sprzeda nawozów, rodków ochrony ro lin, pasz i narz dzi oraz maszyn rolniczych
zajmuj si przedsi biorstwa i osoby prywatne na terenie Suwałk.
W przyszło ci, w zwi zku z konieczno ci rezerwowania terenów pod funkcje miejskie,
konieczne b dzie przeznaczenie du ych powierzchni u ytków rolnych pod potencjaln
rozbudow miasta, głównie w zachodniej i północnej jego cz ci. Grunty poło one w tych
rejonach strac swój rolniczy charakter. Przyczyni si do tego równie planowana
w niedalekiej przyszło ci realizacja zachodniej obwodnicy miasta, która podzieli działki
u ytkowane dotychczas rolniczo, a cz
z nich wył czy z u ytkowania rolniczego.
Na u ytkach (głównie trwałe u ytki zielone) w dolinie rzeki Czarnej Ha czy nale y
ogranicza zainwestowanie i nie prowadzi intensywnej produkcji w celu stworzenia
ekologicznego korytarza i ewentualnego wykorzystania rekreacyjnego tych terenów.
Niemniej jednak du a cz
gruntów pozostanie nadal u ytkowana rolniczo,
nale y wi c uzna za celowe:
upraw ro lin przemysłowych na terenach poło onych w s siedztwie uci liwych
zakładów, a przede wszystkim w południowej cz ci terenu (obr b Dubowo),
w s siedztwie dzielnicy przemysłowej i po zrealizowaniu drogi ekspresowej terenów
wokół niej oraz wzdłu wszystkich tras komunikacyjnych,
wykorzystanie mo liwo ci produkcyjnych gleb i łatwego rynku pracy do produkcji
warzyw gruntowych i owoców, szczególnie mi kkich, na rynek lokalny i stworzenie bazy
surowcowej do rozwoju przetwórstwa owocowo - warzywnego na tym terenie,
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rozwijanie upraw zielarskich,
wykorzystanie warunków naturalnych i zasobów pracy do rozwijania rolnictwa
ekologicznego.
Aktualne kierunki produkcji ro linnej ukształtowały si w wyniku przyzwyczajenia
rolników i wymagaj pełniejszego wykorzystania mo liwo ci produkcyjnych polegaj cych
na zmniejszeniu udziału ro lin zbo owych w strukturze zasiewów na korzy warzyw, ziół,
owoców mi kkich, a w rejonach przemysłowych rozszerzenie upraw ro lin przemysłowych.
Nie nale y zakłada wi kszych zmian w dotychczasowych kierunkach produkcji
zwierz cej, gdy s one w du ej mierze spowodowane czynnikami koniunkturalnymi
na rynku ywno ciowym. Nie mo na jednak dopu ci do budowy nowych i rozbudowy
istniej cych du ych budynków inwentarskich, w szczególno ci chlewni i obór, w granicach
miasta. Pozostawiaj c pewn dowolno w wyborze okre lonych kierunków produkcji rolnej,
nale y postawi warunek, by wszystkie formy i technologie produkcji były bezpieczne
dla rodowiska, a zwłaszcza dla zasobów wodnych terenu.
Rolnictwo, ukierunkowane na produkcj ywno ci metodami ekologicznymi winno by
ci le powi zane w ramach całej gospodarki rolniczo - ywno ciowej z przemysłem, handlem
ywno ci i spo yciem w celu skrócenia drogi od producenta do konsumenta.
Niezb dne jest wspieranie działa zmierzaj cych do inwestowania w rozwój bazy
surowcowej i przetwórstwa rolno - spo ywczego, a zapotrzebowanie na przetworzon
produkcj roln powinno by czynnikiem przemawiaj cym za rozwojem takiego
przetwórstwa w mie cie.
4.3. Warunki hydrogeologiczne
4.3.1. Wody podziemne

Na terenie miasta Suwałki wyst puj dwie u ytkowe warstwy wodono ne zwi zane
z utworami czwartorz dowymi.
Mo na wyró ni trzy obszary wyst powania I warstwy wodono nej:
dolin Czarnej Ha czy,
wysoczyzn morenow ,
sandr suwalsko - augustowski.
Warstw
wodono n
w obr bie doliny stanowi
piaski i
wiry rzeczne.
Jest ona ograniczona do w skiego tarasu zalewowego i jest najcz ciej pokryta namułami
i torfami. Mi szo
warstwy jest niewielka, rz du kilku metrów. Zwierciadło wody
ma charakter swobodny i zalega 0,5-2,0 m pod poziomem terenu.
Obszary wysoczyznowe charakteryzuj si odmiennymi warunkami hydrogeologicznymi.
W ich obr bie rozprzestrzenianie si pierwszej warstwy wodono nej uzale nione
jest od rodzaju gruntów buduj cych podło e. W utworach piaszczysto – wirowych
zwierciadło wody ma charakter swobodny. Natomiast w glinach zwałowych woda wyst puje
zwykle w przewarstwieniach i laminacjach utworów sypkich. Wody pierwszej warstwy
wodono nej na obszarze wysoczyzn maj niewielkie znaczenie u ytkowe.
Podstawowym rejonem wyst powania I warstwy u ytkowej jest obszar sandru.
Zwierciadło wody w obr bie sandru ma charakter swobodny, jedynie w strefie kontaktowej
z wysoczyzn mo e by lekko napi te przez gliny zwałowe, przykrywaj ce osady sandrowe.
Gł boko do zwierciadła wody jest zmienna i w zale no ci od morfologii terenu wynosi
do 20 m. Mi szo warstwy wodono nej zmniejsza si kontakcie sandru z wysoczyzn
morenow i waha si od 2 do 30 m. Warstwa wodono na zbudowana jest ze wirów, piasków
ze wirami i piasków. Współczynnik filtracji waha si w przedziale od 0,28 do 5,22 m/h,
co pozwala zakwalifikowa utwory buduj ce warstw jako dobrze i bardzo dobrze
przepuszczalne. Zasilanie I warstwy wodono nej nast puje w drodze bezpo redniej infiltracji
opadów atmosferycznych oraz w mniejszym stopniu w wyniku dopływu podziemnego
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z rejonu wysoczyzny morenowej. Du e znaczenie w kształtowaniu zwierciadła wody
I warstwy ma rzeka Czarna Ha cza, która ma wyra nie drenuj cy charakter.
Druga warstwa wodono na jest zwi zana z wyst powaniem utworów zlodowacenia
rodkowopolskiego i ma podstawowe znaczenie u ytkowe w rejonie Suwałk. Omawian
warstw eksploatuj wszystkie studnie uj cia komunalnego.
Utwory buduj ce warstw porozdzielane s słabo przepuszczalnymi glinami zwałowymi
i pylasto - ilastymi osadami zastoiskowymi. Utwory słabo przepuszczalne nie s jednak ci głe
na całym obszarze. Wyst puj zwykle fragmentarycznie i charakteryzuj si mał
mi szo ci . Powoduje to wyst powanie kontaktu hydraulicznego pomi dzy wy ej
wymienionymi utworami wodono nymi. Mi szo
drugiej warstwy wodono nej jest
zmienna i wynosi od kilku do kilkudziesi ciu metrów. Od góry warstwa jest izolowana
glinami zwałowymi. Warstwa tych glin jest ci gła, przez co mi dzy innymi na terenie uj cia
komunalnego wyst puje okno hydrogeologiczne, gdzie wody pierwszej warstwy wodono nej
kontaktuj si wody drugiej warstwy. Brak pełnej izolacji omawianej warstwy u ytkowej
nara a ja na mo liwo ci infiltracji zanieczyszcze z powierzchni terenu. Takie zagro enie
pot guje bardzo płytkie zaleganie zwierciadła wody oraz bardzo du a przepuszczalno
utworów przypowierzchniowych. Zwierciadło wody drugiej warstwy wodono nej
(poza rejonem okna hydrogeologicznego) ma charakter naporowy i stabilizuje si praktycznie
na rz dnych zgodnych z rz dnymi stabilizacji pierwszej warstwy wodono nej. Współczynniki
filtracji obliczone na podstawie wyników próbnych pompowa kształtuj si od 0,4 do 3,5
m3/h. Główne zasilanie drugiej warstwy wodono nej nast puje z północnego zachodu
na południowy wschód.
4.3.2. Wody powierzchniowe

Praktycznie cały obszar miasta Suwałk znajduje si w zlewni podstawowej rzeki Czarnej
Ha czy i zlewni jej lewobrze nego dopływu – Kamionki. Rzeka Czarna Ha cza jest
lewobrze nym dopływem Niemna. Wzdłu zachodnich granic miasta przebiega wododział
główny pomi dzy dorzeczem Niemna i Wisły.
Powierzchnia zlewni Czarnej Ha czy na obszarze Polski wynosi 1744 km2. Zlewnia
została ukształtowana przez zlodowacenie bałtyckie i charakteryzuje si zró nicowan rze b
terenu, licznymi jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi oraz du
ilo ci zagł bie
bezodpływowych.
Rzeka Czarna Ha cza wypływa z jeziora Jegliniszki i w pocz tkowym odcinku jest
ciekiem okresowym. Przed jeziorem Ha cza przyjmuje wody kilku ródeł i wpływa
do jeziora jako trwały strumie . Po wypłyni ciu z jeziora rzeka charakteryzuje si du ym
spadkiem. Kierunek górnego biegu Czarnej Ha czy jest zorientowany z północy na południe.
Od wsi Bród Nowy, gdzie rzeka wpływa w rejon sandru, zmienia ona kierunek
na południowo-wschodni. Przepływaj c przez miasto Suwałki i jezioro Wigry, dalej płynie
do Niemna.
Rzek cechuje ustrój zło ony z wezbraniem jesiennym i zimowym oraz gruntowo deszczowo - nie nym zasilaniem. Główne wezbranie roztopowe daje kulminacje w kwietniu,
drugie jesienne zaznacza si w listopadzie. W okresie wiosennego wezbrania przepływ
wzrasta 2-3 krotnie. W Suwałkach rzeka płynie uregulowanym, nieskanalizowanym korytem.
Tym niemniej w okresie wiosennych wezbra istnieje mo liwo
podtapiania ni ej
poło onych partii doliny.
W granicach administracyjnych miasta nie wyst puj wi ksze, naturalne zbiorniki
wodne. Sztuczny zalew rekreacyjny Arkadia zasilany jest przez rzek Czarn Ha cz .
Zbiornik ma powierzchni 11,42 ha i u ytkowany jest jako k pielisko miejskie. Oprócz tego
na terenie administrowanym przez Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sobolewo,
znajduj si dwa zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa spod zwierciadła
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wody gruntowej. Na obszarze Krzywólki równie znajduje si zbiornik wodny powstały
po eksploatacji wiru w tym rejonie miasta.
4.3.3. Jako

wód powierzchniowych i podziemnych

Na jako wód rzeki Czarnej Ha czy wpływaj zanieczyszczenia obszarowe (głównie
spływy z pól uprawnych i zagród rolniczych) i punktowe ( cieki z oczyszczalni, kolektory
wód opadowych). Na stan czysto ci w górnym odcinku rzeki Czarnej Ha czy maj wpływ
rozproszone i przestrzenne ródła zanieczyszcze oraz w mniejszym stopniu zrzut cieków
oczyszczonych z oczyszczalni gminnej w Jeleniewie. Natomiast głównym ródłem
punktowym zanieczyszcze wód Czarnej Ha czy jest miasto Suwałki. Modernizacja
oczyszczalni zaowocowała znacznym obni eniem zawarto ci zwi zków fosforu i azotu
w odprowadzanych do Czarnej Ha czy ciekach.
Ocena stanu ekologicznego rzeki Czarnej Ha czy w profilu wodowskazu Sobolewo
przeprowadzona przez Delegatur w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w Białymstoku w 2009 r. na podstawie wska ników biologicznych (chlorofilu
„a”, makrofitowego indeksu rzecznego – MIR, fitobentosu – indeksu okrzemkowego IO)
wskazała dobry stan wód w JCW (II klasa). Spo ród badanych st e wska ników
fizykochemicznych nie wykazano przekrocze warto ci okre lonych dla stanu dobrego,
w zwi zku z tym stan ekologiczny w JCW zakwalifikowano do stanu dobrego (II klasa).
W 2008 r. stan ekologiczny ww. JCW zaliczono do stanu umiarkowanego ze wzgl du
na przekroczenia redniorocznych st e azotanów.
Wody podziemne rejonu Suwałk wykazuj mał zmienno
składu fizyczno –
chemicznego. Zró nicowanie zaznacza si jedynie w twardo ci oraz zawarto ci zwi zków
elaza i manganu. S to wody wodorow glanowe o mineralizacji 0,4-0,6 g/dm3. Wody
pierwszej warstwy charakteryzuj si zwykle mniejsz twardo ci wody ni wody warstwy
II oraz nisk koncentracj zwi zków elaza i manganu. Jako wód podziemnych rejonu
Suwałk jest na ogół dobra i po od elazieniu i odmanganieniu odpowiada celom komunalnym.
Pod wzgl dem bakteriologicznym wody podziemne s z reguły dobre jako ciowo.
Według bada wód studni gł binowych przeprowadzonych w roku 2006, ich jako
przedstawia si nast puj co: m tno NTU: <0,5-15; barwa 0-20; pH 7,4-7,9; twardo
CaCO3 299- 399,9; przewodno pS/cm 401-539; amoniak mg/l <0,04-0,68; azotyny mg/l
<0,03-0,12; azotany mg/l <0,18-23,4; elazo mg/l <0,05-2,25; mangan mg/l <0,025-0,232;
chlorki <5-32,6; utlenialno mgO2/l 0,6-3,5; fluorki mg/l 0,21-0,48; arsen mg/l <0,005;
chrom mg/l <0,004; kadm mg/l <0,0002; ołów mg/l <0,005-0,008.
4.4. Uwarunkowania wynikaj ce z wymogów ochrony krajobrazu kulturowego.

Na krajobraz kulturowy w granicach miasta Suwałki, składaj si zarówno historycznie
ukształtowana struktura układu osadniczego, zachowany układ urbanistyczny, budynki
i budowle uj te w wojewódzkim rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków, jak równie ukształtowany przez zlodowacenia, krajobraz polodowcowy,
zachowany w szczególno ci po wschodniej stronie miasta, poza terenami zurbanizowanymi.
Krajobraz ten powinien podlega ochronie poprzez ograniczenie dalszych jego zmian.
Poza terenami zabudowanymi i przekształconymi, nale y d y do zachowania
w maksymalnym stopniu naturalnego ukształtowania terenów oraz istniej cej zieleni.
Rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów poeksploatacyjnych winna mie na
celu przywrócenie naturalnego krajobrazu.
Szczególnej ochronie w granicach miasta podlega krajobraz na terenach chronionych,
zarówno w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków (uj ty w wojewódzkim rejestrze
zabytków obszar obejmuj cy układ urbanistyczny miasta) oraz ustawy o ochronie przyrody
(obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu).
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5. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

dziedzictwa

kulturowego

5.1. Zarys historii i przestrzennego rozwoju Suwałk

Powstanie i rozwój Suwałk poprzedziły wielowiekowe zmiany osadnicze na terenie
dawnych puszcz przełomskiej i perstu skiej, które rozci gały si mi dzy innymi na obszarze
obecnego miasta. W redniowieczu puszcze jak i tereny nad rzek Czarna Ha cza zasiedlały
plemiona Ja wingów, które podbił Zakon Szpitala Naj wi tszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie zwany popularnie Krzy akami (1283). Ziemie plemienne
wł czył on w obszar pa stwa zakonnego. Przez puszcz graniczn (Wildnis) Krzy acy
poprowadzili drogi w kierunku wschodnim. Jedna z nich wiodła przez rzek Czarn Ha cz
i wzdłu jej biegu w kierunku wschodnim. Po pokoju mełne skim (1422) obszar ten
wł czono w granice Litwy. Na przełomie XVII i XVIII wieku rozpocz ła si regularna akcja
osadnicza i kolonizacyjna podj ta z inicjatywy zakony kamedułów, którego nowa komandoria
powstała w tym czasie na wyspie jeziora Wigry. Zakon w nadaniach otrzymał prawo
lokowania wsi w obszarach puszcza skich. Korzystne poło enie komunikacyjne, jak
i funkcjonuj ce tutaj lu ne osadnictwo pozwoliły na lokacj wsi Suwałki, o której pierwsza
wzmianka pochodzi z roku 1688. W roku 1690 Suwałki zostały odnotowane jako nowa osada
maj ca zaledwie „dwa dymy”, a w dziesi lat pó niej składała si ju z dwóch osad
poło onych blisko siebie (Suwałki Du e i Suwałki Małe). Wpływ na taki rozwój, poza
dobrym poło eniem komunikacyjnym, miało ukształtowanie terenu. Du y, płaski obszar stał
si dogodn przestrzeni do powstania jednostki osadniczej i stwarzał perspektywiczne
mo liwo ci jej rozbudowy. W roku 1710 kameduli otrzymali od króla Augusta II zgod
na odbywanie w Suwałkach targów i jarmarków. Naturaln lini kształtuj c układ
przestrzenny był bieg zakola rzeki Czarnej Ha czy, o który oparto rozplanowanie przyszłego
miasta. Wytyczanie tego układu podj te w pocz. XVIII wieku rozpocz to od ukształtowania
rynku. W miejscu, gdzie zbiegały si drogi do istniej cych wówczas miasteczek Sejny,
Przero l, Augustów i Bakałarzewo powstał rynek o kształcie zbli onym do prostok ta,
o wymiarach 310 m na 190 m. W północnej cz ci rynku 2 czerwca 1710 roku rozpocz to
budow ko cioła pod wezwaniem wi tego Krzy a. Obok ko cioła wzniesiono drewnian
plebani , spichlerz z piwnic i wozowni . Wokół ko cioła powstał cmentarz grzebalny.
Jeszcze przed budow ko cioła i regulacj istniej cych ci gów komunikacyjnych kameduli
powzi li zamiar przekształcenia Suwałk w miasto. Nazwa „miasto” u yta została
ju w przywileju królewskim na targi i jarmarki w 1710 roku. Trzeciego grudnia 1715 roku
kameduli wydali przywilej lokacyjny miasta Suwałk. Pierwotny układ urbanistyczny został
stworzony na bazie sieci traktów przedlokacyjnych i wykształconej parcelacji wsi (Suwałki
Du e i Suwałki Małe). Układ ten charakteryzował brak spójno ci i regularno ci.
Na miasto wyznaczono trzysta placów pod zabudow mieszkaniow , ogrody, browary
i gumna. Z czasem wytyczono sie komunikacyjn . Centralnym punktem miasta był
oczywi cie rynek. Do jego południowo - wschodniego naro nika dobiegał trakt z Augustowa.
W granicach miasta była to ulica Mły ska (zwana pó niej Grodzie ska, Warszawska,
Petersbursk i T. Ko ciuszki). Z północno-zachodniego naro nika odchodziły dwie ulice:
starsza to ulica Załomek (pó niej Rybacka i Kamedulska) kieruj ca ruch w stron Filipowa,
Przero li i Królewca oraz młodsza ulica Królewiecka (pó niej Szpitalna, E. Plater).
Z zachodniej pierzei rynku wychodziła ul. Kr ta (pó niej Krzywa, W. Gałaja), przechodz ca
w trakt do Bakałarzewa i Olecka. Od wschodu z rynku wybiegała ul. Sejne ska, z której
rozchodziły si dwa go ci ce: jeden do Sejn przez Wigry, drugi do Kalwarii przez
Okuniowiec. Z czasem równolegle do ul. Królewieckiej wytyczono lep ulic zwan
Załomkiem Ko lim. Dokumenty lokacyjne dawały mo liwo wytyczenia ulicy ydowskiej,
w zało eniach jako miejsca osiedlania si ludno ci ydowskiej. Ulica ta była zabudowywana
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magazynami i stodołami i otrzymała nazw Gumienna. Proces tworzenia miasta zako czył
przywilej Augusta II z 2 maja 1720 roku, potwierdzaj cy lokacj kamedulsk . Budynki
nakazywano stawia zgodnie ze ci le przestrzeganym planem miasta, wskazuj
na to pó niejsze plany i opisy z lat 1820 - 1821, na których domy ustawione s w równych
liniach zabudowy.
Po trzecim rozbiorze Polski w roku 1795 miasto zaj ły wojska pruskie, a dwa lata pó niej
po kasacji klasztoru wigierskiego i konfiskacie jego maj tku, Suwałki przeszły na własno
rz du. Wchodziły wówczas w obszar tzw. Prus Nowowschodnich. Rok pó niej, władze
pruskie ulokowały w mie cie siedzib władz powiatu wigierskiego. U schyłku XVIII stulecia
Suwałki liczyły 1184 mieszka ców i 216 domów. W czasach pruskich zbudowano go ciniec
z Suwałk do wsi Prudziszki, udro niaj c tym samym lep ulic Załomek Ko li (Kowie skie
Przedmie cie i T. Ko ciuszki). Ci g ulic Mły ska (pó niej Grodzie ska, Warszawska,
Petersburska i T. Ko ciuszki) i Załomek Ko li (Kowie skie Przedmie cie i T. Ko ciuszki)
stał si wówczas główn arteri miasta (funkcj t pełnił do roku 1997). W tym czasie
przeniesiono te zapewne cmentarz grzebalny z rynku za Czarn Ha cz na teren poło ony
przy go ci cu prowadz cym do Bakałarzewa.
W mie cie dominowała własno
prywatna. Po 1795 roku władze pruskie były
dysponentem zaledwie cz ci parcel na obszarze miasta, po 1815 roku dysponentem tych
gruntów została administracja miejska. Były one zgrupowane przede wszystkim przy głównej
ulicy i przeznaczone na cele publiczne.
W 1807 roku Suwałki wł czone zostały w obszar Ksi stwa Warszawskiego i znalazły
si w granicach departamentu łom y skiego. Jednocze nie po przeniesieniu siedziby powiatu
wigierskiego do Sejn (pó niej przemianowanego na powiat sejne ski) Suwałki utraciły
dotychczasow
funkcj
o rodka administracyjnego. Według spisu sporz dzonego
po zako czeniu rz dów pruskich ok. 1810 roku w mie cie było 1265 mieszka ców.
Wraz z utworzeniem Królestwa Polskiego (1815), zale nego od Cesarstwa Rosyjskiego,
du ego znaczenia nabrały szlaki komunikacyjne ł cz ce Warszaw ze stolic imperium,
mi dzy którymi uruchomiono regularn komunikacj pasa ersk i pocztow , trasa ta wiodła
przez miasto. Od 1817 roku na stałe przebiegała ona przez Suwałki. W obr bie miasta trasa
biegła ulic dawn Mły sk , jej przedłu eniem przy wschodnim boku rynku i dalej
Załomkiem Ko lim. W 1816 zostało utworzone województwo augustowskie z siedzib
w Suwałkach. Decyzja ta poci gn ła za sob zmiany planistyczne i gwałtowne o ywienie
budowlane. W roku 1820 rodkow cz
rynku po obsadzeniu topolami i ogrodzeniu
przeznaczono na park. W zwi zku z tym targi i jarmarki przeniesiono na zało ony
we wschodniej cz ci miasta Nowy Rynek. Równocze nie powstał tam - wytyczony
równolegle do głównej arterii komunikacyjnej miasta - ci g ulic Jerozolimskiej i Nowego
wiatu (obecna ulica T. Noniewicza). Nowy Rynek, w kształcie prostok ta o wymiarach
około 130 x 140 metrów, został ograniczony od zachodu ulic Jerozolimsk , a od północy –
uregulowan ulic Sejne sk . Równolegle do tej ulicy z południowo - wschodniego naro a
Starego Rynku wyprowadzono ulic W sk albo Krótk (by mogła ona stanowi dogodne
poł czenie ulicy Petersburskiej z Jerozolimsk (w planie regulacyjnym przewidziano
mo liwo jej poszerzenia). Główn osi miasta pozostał odcinek szosy petersburskowarszawskiej, który na południe od Starego Rynku otrzymał nazw Prospektu
Petersburskiego, a na północ Kowie skiego Przedmie cia. W 1826 roku zatwierdzony został
plan regulacyjny miasta, który na blisko sto lat przes dził o kierunkach i charakterze jego
zabudowy. Jak wynika z tego przekazu ikonograficznego, wa nymi czynnikami maj cymi
wpływ na kształtowanie si miasta były istniej ca sie ulic i struktura własno ciowa zwi zana
z parcelacj gruntów. Wielko ci parcel i ich stan własno ciowy uległy wprawdzie regulacjom
i zmianom, jednak sytuacja wytworzona wcze niej rzutowała na charakter pó niejszej
zabudowy. Wytworzone zró nicowane moduły długo ci elewacji zabudowy miejskiej miały
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decyduj cy wpływ na rozwój typów kamienic suwalskich. Stare drewniane domy zast powały
nowe murowane, parterowe i pi trowe budynki powstaj ce przede wszystkim przy Starym
Rynku i głównej arterii miasta obecnej ul. T. Ko ciuszki. Jak pokazał czas, decyzja
o utrzymaniu w Suwałkach siedziby władz wojewódzkich w ogromnym stopniu zawa yła
na dalszych losach miasta.
W roku 1820 na północnych obrze ach Starego Rynku rozpocz to budow nowego
ko cioła – planowanego jako katedralny – pod wezwaniem w. Aleksandra. Zast pił
on pochodz cy jeszcze z okresu lokacji kamedulskiej drewniany ko ciółek poło ony
w centrum rynku, rozebrany w 1834 roku. Ko ciół p.w. w. Aleksandra został
zaprojektowany przez wybitego architekta włoskiego Christiana Piotra Aignera w stylu
klasycystycznym. Stanowił dominant przestrzenn miasta do ko ca lat 80. XX wieku.
Zbudowano tak e inne wi tynie: ko ciół ewangelicki przy ul. Petersburskiej (1839-1841),
synagog przy ulicy Jerozolimskiej (1820), a na dawnym rynku, na osi z ko ciołem
w. Aleksandra cerkiew Za ni cia N.M.P. (u pie sk ) (1838-40). Powstały równie budynki
u yteczno ci publicznej: poczta (1829), odwach (1835), ratusz (1844), szpital w. Piotra
i Pawła (1842), jatki miejskie (1839) oraz okazały gmach gimnazjum (1843-1846).
Do roku 1820 budowano przewa nie domy drewniane. Sytuacja zmieniła
si po ogłoszeniu przepisów kategorycznie zakazuj cych stawiania domów drewnianych
w wa niejszych miastach Królestwa Polskiego. Jednak w wielu miastach, m.in. w Suwałkach,
ze wzgl du na wi kszy koszt materiałów i robocizny tylko nielicznych było sta
na wznoszenie budynków murowanych. Zabudowa murowana koncentrowała si przy Starym
Rynku i głównej arterii komunikacyjnej Prospekt Petersburski - Stary Rynek - Kowie skie
Przedmie cie, a oblicze tej cz ci miasta ulegało z ka dym rokiem zmianom
architektonicznym. Domy drewniane przewa nie likwidowano lub przenoszono na boczne
ulice.
W roku 1825, według ówczesnego rejestru pomiarowego, na lewym brzegu rzeki było
510 działek (w tym 276 zabudowanych), na prawym – 218 (w tym 190 zabudowanych).
Zapewne wspomniane wcze niej trzysta placów lokacyjnych le ało wył cznie na lewym
brzegu Czarnej Ha czy. Od południa i zachodu lewobrze n granic miasta wyznaczało
zakole Czarnej Ha czy, a wła ciwie pas ł k i bagien na dolnym, tarasie zalewowym.
Od wschodu siedliska i ogrody dzieliła od pól miejskich droga, której tras biegn
pozostało ci dawnej ulicy Utrata Długa (do 1997 roku).
Wraz z rozwojem i rozbudow miasta, rosła równie liczba ludno ci. Od 1806 roku
do roku 1827 wzrosła blisko trzykrotnie i wynosiła 3 753 osób. W roku 1857 w Suwałkach
mieszkało 11 273 osób, a w 1872 - 19 899. Dzi ki temu Suwałki, znalazły si w ród czterech
najludniejszych miast Królestwa Polskiego, ust puj c pod tym wzgl dem jedynie Warszawie,
Łodzi i Lublinowi. Dynamicznie wzrastała liczba ludno ci ydowskiej, która stanowiła
z czasem blisko połow mieszka ców. Miasto zostało zró nicowane wyznaniowo
i narodowo ciowo. Zamieszkali w nim ewangelicy - Mazurzy i Niemcy, staroobrz dowcy
i wyznawcy prawosławia – w wi kszo ci Rosjanie, którzy coraz liczniej przybywali do miasta
jako urz dnicy, nauczyciele i wojskowi. Ponadto w mie cie zamieszkało kilka rodzin
tatarskich (mahometan).
Jeszcze w połowie XIX stulecia wiele suwalskich rodzin utrzymywało si z uprawy roli,
z czasem wzrosło jednak znaczenie rzemiosła oraz handlu. Rola przemysłu była natomiast
znikoma, a do nielicznych działaj cych w mie cie „zakładów i fabryk” zaliczano wówczas
fabryk tytoniu i tabaki, trzy fabryki wiec łojowych, trzy garbarnie, dwa browary fabryki
oleju oraz octu winnego, waciarni , dwie fabryki kapeluszy słomkowych i ry owych fabryk
wyrobów wełnianych oraz cegielni . Zabudowa Suwałk do połowy XIX wieku,
koncentrowała si wył cznie na omawianym obszarze. Rezerwa terenu była wystarczaj ca
pod budow nowych budynków. Stopniowy rozwój miasta powodował wydzielanie kolejnych
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kwartałów zabudowy i podział długich, rozci gaj cych si pomi dzy ulicami, parcel
budowlanych. Proces ten nast pił przede wszystkim pomi dzy obecnymi ulicami
T. Ko ciuszki a T. Noniewicza i E Plater oraz pomi dzy ul. E. Plater i W. Gałaja. Miejski
charakter zabudowy rozwin ł si jednak przy Nowym Rynku i obecnej ulicy Sejne skiej oraz,
w mniejszym stopniu, wzdłu pozostałych przecznic - obecnych ulic L. Wary skiego
i Wigierskiej. Zabudowa przy wschodnich ulicach równoległych do Starego Rynku
i ul. T. Ko ciuszki powstawała z du ymi oporami, a domy wznoszone głównie z drewna były
parterowe i miały charakter podmiejski lub wr cz wiejski.
Po powstaniu styczniowym (1863) w mie cie stworzono silny garnizon wojskowy, przez
co charakter miasta uległ zdecydowanej zmianie.
Centralna cz
obecnego miasta, jak jest ródmie cie, rozwijała si do połowy XIX
wieku. W drugiej połowie XIX wieku, z zwłaszcza po 1864 roku, rozbudowa miasta
post powała w kierunku wschodnim i północno – wschodnim. Od strony wschodniej tereny
zabudowy wyznaczył bieg linii kolejowej wytyczonej w 1897 roku. W zabudowie miasta,
w jego północno - wschodniej cz ci, pojawił si nowy akcent - dworzec kolejowy, który
z czasem otoczyły budynki mieszkalne – drewniane domy kolejarzy oraz obiekty
infrastruktury kolejowej – murowany zespół lokomotywowni, rampy przeładunkowe
i bocznice kolejowe. Budowa dojazdowej stacji kolejowej przyczyniała si do rozwoju
zabudowy miejskiej w kierunku wschodnim w obr bie ulic Utrata, Kolejowa, Nowy wiat
(pó niej Moskiewska, J. Dwernickiego), Przytorowa.
Do ko ca XIX wieku powstały trzy zespoły koszarowe, zlokalizowane przy głównych
drogach wylotowych miasta. Jako pierwszy powstał zespół koszarowy przy ulicy Sejne skiej,
nast pny przy drodze prowadz cej do Augustowa oraz przy drodze do Kalwarii. W zespołach
koszarowym przy drodze do Augustowa i do Sejn wzniesiono cerkwie (ul. Wojska Polskiego
obecnie ko ciół katolicki p.w. w. Piotra i Pawła oraz przy ul. Sejne skiej - rozebrana
w latach 70. XX wieku). Z jednej strony ulic wzniesiono murowane i drewniane budynki
koszar, a z drugiej wi tynie (tylko przy obecnej ul. Sejne skiej i ul. Wojska Polskiego) oraz
drewniane i murowane budynki mieszkalne dla oficerów i podoficerów oraz magazyny.
Koszary zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego i Sejne skiej le ały w pobli u linii
kolejowej i zostały z ni poł czone bocznicami.
W czasie pierwszej wojny wiatowej na Suwalszczy nie toczyły si ci kie i długotrwałe
walki rosyjsko-niemieckie, które doprowadziły do zaj cia Suwałk przez armi kajzerowsk
i do niemieckiej okupacji miasta, trwaj cej do sierpnia 1919 roku. W mi dzyczasie,
ju w 1919 roku, miał miejsce epizod nieudanej próby przej cia miasta przez przedstawicieli
wybijaj cej si na niepodległo Litwy. Dnia 24 sierpnia 1919 roku do Suwałk wkroczyli
ołnierze polscy z 41. Suwalskiego Pułku Piechoty i od tej pory władza polska mogła si
ju bez przeszkód umacnia .
W okresie mi dzywojennym Suwałki znalazły si w granicach województwa
białostockiego i stały si powiatowym miastem wydzielonym. W 1921 roku miasto liczyło
16 780 mieszka ców, a w ko cu lat trzydziestych - blisko 25 000. Wówczas około jednej
trzeciej ludno ci miasta stanowili ydzi. ródłem utrzymania wi kszo ci mieszka ców było
nadal rzemiosło, rolnictwo i handel. W mie cie działały jedynie trzy wi ksze zakłady
przemysłowe: browar, Spółka „Rola” - produkuj ca głównie narz dzia i maszyny rolnicze
oraz elektrownia miejska. Prowincjonalne, pograniczne wówczas poło enie miasta wyra nie
hamowało jego rozwój. Nadal du e znaczenie odgrywało wojsko. Dzi ki odziedziczonym
po Rosjanach ogromnym kompleksom koszar Suwałki stały si jednym z wi kszych
garnizonów mi dzywojennej Polski.
W okresie dwudziestolecia mi dzywojennego w Suwałkach nie nast piły adne zmiany
w układzie przestrzennym miasta. Zbudowano wówczas jedynie kilka wi kszych budynków:
szkoły podstawowej nr 1 i 2, elektrowni miejsk oraz uzupełniono zabudow istniej cych ju
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ulic. Dzi ki temu powstała m. in. jednorodna pod wzgl dem architektonicznym zabudowa
ulicy eromskiego.
Kl ska wrze niowa drugiej Rzeczypospolitej spowodowała wł czenie miasta w granice
Prus Wschodnich. Okupant potraktował Suwalszczyzn jako „obszar rdzennie niemiecki”.
Został opracowany generalny plan przebudowy miasta. W roku 1940 przyst piono
do przebudowy budynków przy ulicy T. Ko ciuszki. Przebudowano mi dzy innymi budynki
obecnego Zespołu Szkół Nr 2 (nr 36, 38) oraz budynki nr 6, 42 i 44. Uzyskały one form
typow dla niemieckiej zabudowy. Zmieniono im elewacje, spadki i pokrycia dachu oraz
przekształcono wn trze. Balkon wspomnianego Zespołu Szkół został ozdobiony dat 1941.
Ponadto wyburzono istniej cy budynek i wzniesiono bank przy ul. Ko ciuszki 56.
Zako czono równie , rozpocz te jeszcze przed 1939 r. prace remontowe w ratuszu.
Na znacznie wi ksz skal prowadzono przebudow dawnej dzielnicy ydowskiej (tzw. Małe
Raczki). Drewniana zabudowa w południowo-wschodniej cz ci ródmie cia, zamkni ta
obecnymi ulicami T. Noniewicza, L. Wary skiego, Utrata oraz rzek Czarna Ha cza, została
przeznaczona do rozbiórki, a w jej miejscu zamierzano wybudowa osiedle dwu lub
trójkondygnacyjnych bloków dla nowych niemieckich mieszka ców miasta. Projekt został
zrealizowany jedynie cz ciowo; zbudowano sze
budynków (bloków) w kwartale
zabudowy zamkni tym ulicami: Noniewicza, Ciesielsk , 1 Maja i Wigiersk .
Na południowo-zachodnim obrze u miasta, w bezpo rednim s siedztwie zniszczonego
cmentarza ydowskiego, zbudowano stadion sportowy.
Suwałki były okupowane przez Niemców do pa dziernika 1944 roku. Od pierwszych
dni okupacji, rozpocz ły si te prze ladowania ludno ci cywilnej. Wysiedlono i poddano
eksterminacji ydów, a w kwietniu 1940 roku Niemcy przeprowadzili masowe aresztowania
w ród miejscowej inteligencji. Nale y tutaj wspomnie równie o ponurej inwestycji
niemieckiej z tamtych czasów, czyli o obozie je ców radzieckich (Stalag 1F Sudauen), który
był umiejscowiony na północ od miasta pomi dzy obecnymi ulicami K. Pułaskiego, M. Reja
W. Witosa i A. Putry na gruntach nale cych wówczas do wsi Krzywólka. Drewniane baraki
oraz ziemianki zabudowy obozowej nie zachowały si . Jedynym budynkiem zwi zanym
z obozem jest umiejscowiona poza jego obszarem murowana ła nia i biura (obecnie dom
mieszkalny przy ul. M. Reja nr 51). Wycofuj ce si w pa dzierniku 1944 roku oddziały
niemieckie, dokonały zniszcze . Wysadziły w powietrze mi dzy innymi wie e ko ciołów
p.w. w. Piotra i Pawła, w. Aleksandra oraz wie ratusza.
Po wyzwoleniu Suwałki nadal pełniły funkcj siedziby władz powiatowych. Zniszczenia
wojenne, straty ludno ciowe oraz prowincjonalne poło enie z dala od wa nych centrów
i szlaków komunikacyjnych powodowały, e odbudowa i rozwój miasta post pował wolno.
Usuwanie zniszcze wojennych trwało do połowy lat 60. Wówczas te opracowano pierwsze
perspektywiczne plany rozbudowy miasta. Powstały pierwsze osiedla mieszkaniowe
na zapleczu ulicy T. Ko ciuszki oraz ulicy T. Noniewicza i L. Wary skiego, w miejscu
dawnej parterowej, drewnianej zabudowy i ogrodów. W latach siedemdziesi tych,
a zwłaszcza po roku 1975, wraz z wej ciem w ycie nowego podziału administracyjnego
kraju i awansem Suwałk do rangi stolicy województwa nast pił dynamiczny rozwój miasta.
Opracowano wówczas plany zagospodarowania przestrzennego miasta, które uwzgl dniały
jego rozbudow jako zaplecza dla przyszłej kopalni rud polimetalicznych. W zało eniach
przyj to, e po 2005 r. b dzie w mie cie nawet 130 tys. mieszka ców.
Regularna siatka ulic o do znacznej szeroko ci spełniała potrzeby komunikacyjne miasta
a do lat 70 XX wieku. Znaczna szeroko ulicy T. Ko ciuszki (cztery pasy ruchu i dwa pasy
zieleni oddzielaj ce jezdni od chodników) pozwalała na swobodne komunikowanie
południowej cz ci miasta z północ . Gorzej wygl dała i wygl da komunikacja w kierunku
wschód-zachód, tutaj ulice były o połow w sze (udro nienie przejazdu wschód - zachód
stanowi problem do chwili obecnej).
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Proces przekształcania ródmie cia zapocz tkowany w okresie okupacji kontynuowano
po drugiej wojnie wiatowej. Z czasem uległy zatarciu wyodr bnienia własno ci komunalnej
i pa stwowej. Nast piło swobodne zarz dzanie budynkami i gruntami oraz planowanie
na terenach ródmie cia nowej spółdzielczej zabudowy wielkokubaturowej. Du e obszary
o lu nej drewnianej zabudowie i obszerne tereny wewn trz kwartałów mieszcz ce budynku
gospodarcze i przydomowe ogrody pozwalały na wprowadzanie nowego budownictwa,
co diametralnie zmieniło wygl d kwartałów ródmie cia. W kwartale pomi dzy ulicami
T. Ko ciuszki i E. Plater powstało Osiedle I. W południowo-wschodniej cz ci ródmie cia
w kwartałach pomi dzy ulicami T. Noniewicza, 1 Maja i Utrat powstało Osiedle II.
Intensywna zabudowa miejska przesun ła si równie w kierunku dworca kolejowego, gdzie
powstało wówczas tzw. Osiedle Kolejowe. Od 1978 roku zacz to budow pierwszych bloków
osiedla „Północ”, mi dzy innymi na terenach po dawnym obozie jenieckim. W ci gu
dziesi ciu lat powstały cztery osiedla nazywane kolejno „Północ I, II, III i IV” na dawnych
gruntach wsi Krzywólka. Tereny pomi dzy zabytkowym ródmie ciem, a lini kolejow oraz
obszary od zachodu i południa przeznaczono na osiedla domków jednorodzinnych.
Przy ul. Szpitalnej powstał kompleks szpitala wojewódzkiego. Na północny - zachód
od dworca, pomi dzy ul. T Ko ciuszki i Utrat , pomi dzy ul. M. Buczka i Wojska Polskiego,
pomi dzy Utrata i lini kolejow oraz wokół ul. H. Mereckiego powstały osiedla domków
jednorodzinnych. Wybudowano równie nowe zakłady przemysłowe (Sudowia, Kolbet,
Fabryka Domów, Fabryka Mebli itd.). Wzniesiono tak e nowe budynku u yteczno ci
publicznej (Kompleks Urz du Wojewódzkiego, Dom Partii i Komenda Policji). W tym
okresie gwałtownie wzrosła liczba mieszka ców miasta (w 1980 roku miasto liczyło 36 000,
a w 1995 ok. 65 000).
Ponowne jasne okre lenie struktury własno ciowej nast piło dopiero w połowie lat 90 XX
wieku. Ju po okresie przemian społeczno – gospodarczych wi kszo
budynków
niemaj cych prywatnych wła cicieli stała si mieniem komunalnym i jest administrowana
przez Zarz d Budynków Mieszkalnych. Sytuacja ta stwarza szans planowego zarz dzania
zasobem mieszkaniowym w zabytkowym ródmie ciu miasta i pozwala na wykorzystanie
pozycji samorz du miejskiego.
Kolejna reforma administracyjna, która weszła w ycie w styczniu 1999 roku,
spowodowała utrat statusu miasta wojewódzkiego. Obecnie Suwałki s siedzib władz
powiatu ziemskiego oraz grodzkiego i licz ok. 70 tysi cy mieszka ców. Wst pienie Polski
do Unii Europejskiej i otwarcie granic w ramach układu z Schengen spowodowało, e miasto
odzyskało swoje dawne znaczenie zwi zane ze szlakiem komunikacyjnym z Warszawy
w kierunku Petersburga. Planowana jest rozbudowa tranzytowych szlaków kołowych
i kolejowych oraz budowa lotniska. Stwarza to nadziej na zmian peryferyjnego poło enia
Suwałk. W ostatnich latach miasto stało si równie siedzib wy szych uczelni. Działa
Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna, trwa budowa Parku Naukowo-Technicznego,
prowadz działalno izby gospodarcze, rozwija si wokół miasta ruch agroturystyczny.
W okresie letnim odbywaj si mi dzy innymi: Festiwal Letnia Filharmonia Aukso i Suwałki
Blues Festival, Przegl d Zespołów Teatralnych „Wigraszek”, Suwalskie Teatr – Akcje, Piknik
Kawaleryjski, Festyn Archeologiczny. Pr nie działaj placówki kultury: Regionalny
O rodek Kultury i Sztuki, Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej z filiami, Muzeum
Okr gowe z oddziałami: Muzeum im. M. Konopnickiej, i Centrum Sztuki Współczesne,
Młodzie owy Dom Kultury
Skala miasta i zaistniałe warunki powoduje jego stały, cho powolny rozwój.
Od wykorzystania obecnego poło enia, mo liwo ci naukowych, kulturalnych i turystycznych
regionu oraz od sposobu wykorzystania rodków unijnych zale y przyszło miasta.
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5.2. Zasób obiektów zabytkowych

ródmie cie Suwałk z dobrze zachowanym dziewi tnastowiecznym układem
przestrzennym i klasycystyczn zabudow głównej arterii komunikacyjnej miasta - ulic
T. Ko ciuszki oraz przylegaj cego do niej otoczenia parku im. Konstytucji 3 Maja nale y
do nielicznych tego typu zespołów w Polsce. Jednak w grupie stu kilkudziesi ciu budynków,
w których mo na wskaza zwi zki stylowe z klasycyzmem, jedynie kilkana cie reprezentuje
wysoki poziom architektoniczny. W ród nich znajduj si m. in. obiekty architektury
monumentalnej: wi tynie, gmachy urz dów i obiektów u yteczno ci publicznej, których
projektantami byli tak znani i cenieni architekci jak Piotr Aigner, Antonio Corazzi, Henryk
Marconi czy budowniczy gubernialny Karol Majerski, a tak e kilka ciekawych, przewa nie
dwukondygnacyjnych kamienic mieszcza skich. W obr bie historycznego ródmie cia
skupiaj si te budynki o najbogatszej historii, zwi zane z wa nymi w historii miasta
wydarzeniami i postaciami. Równie ciekawie, cho nie a tak imponuj co przedstawia
si zabudowa bocznych ulic starej cz ci miasta, gdzie odnale
mo na pochodz ce
z przełomu XIX i XX stulecia oraz okresu mi dzywojennego przykłady budownictwa
małomiasteczkowego, zwłaszcza drewnianego. Na uwag zasługuj równie otaczaj ce
miasto ogromne kompleksy koszarowe oraz lady jego dawnej wielokulturowo ci: molenna
staroobrz dowców, ko ciół ewangelicki, drewniana cerkiew na cmentarzu prawosławnym,
a tak e
nekropolie:
rzymskokatolicka,
prawosławna,
ewangelicka,
ydowska
oraz mahometa ska. Historyczne i kulturowe nawarstwienia zabudowy stworzyły obecny
kształt i architektoniczn opraw miasta.

Układ urbanistyczny miasta Suwałk został obj ty wpisem do rejestru zabytków. Decyzj
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach Nr KL W KZ 534/31/d/79 z dnia
15 maja 1979 roku ochron obj to obszar zawarty pomi dzy rzek Czarna Ha cza od zachodu
i południa oraz ulicami Zacisze, Gen. J. Dwernickiego, Noniewicza i 1 Maja do rzeki Czarna
Ha cza i jest to obszar wi kszy ni zespół ródmiejski.
Ponadto na terenie miasta wyznaczono dwie dodatkowe strefy ochrony konserwatorskiej
z mocy:
Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach KL. WKZ
534/845/d/91 z 24.09.1991 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu
koszarowego przy ul. 23 Pa dziernika, w skład którego wchodz budynki koszarowe
i gospodarcze, ł cznie osiem obiektów. Wokół tej grupy obiektów wyznaczono stref
ochrony konserwatorskiej.
Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach WKZ 534/807/d/90
z 30.03.1990 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynków głównych
budynków zespołu koszarowego przy ul. Gen. K. Pułaskiego (budynki sztabowe,
ł czno ci, koszary, kasyno), Wokół tej grupy obiektów wyznaczono stref ochrony
konserwatorskiej.
Na terenie układu urbanistycznego obowi zuje priorytet ochrony konserwatorskiej,
a historyczna zabudowa podlega bezwzgl dnemu zachowaniu. Zachowaniu podlegaj : układ
ulic w istniej cych liniach regulacyjnych oraz linie zabudowy wyznaczone zabytkowymi
budynkami, podziały parceli, budynki zabytkowe i ich usytuowanie oraz historyczne zasady
zabudowy pierzei. Głównym działaniem w tym obszarze powinna by konserwacja
historycznej zabudowy i remonty poł czone z adaptacj .
W strefach ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołów koszarowych przy
ul. 23 Pa dziernika oraz przy ul. Gen. K. Pułaskiego historyczna zabudowa podlega
bezwzgl dnemu zachowaniu. Zachowuje si dotychczasowe funkcje jak mieszkalnictwo,
kultura, handel, gastronomia, nieuci liwe rzemiosło i obsługa turystyki. Głównym
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działaniem powinny by konserwacja historycznej zabudowy i remonty poł czone
z adaptacj .
Ze wzgl du na niewielk ilo zieleni ródmiejskiej postuluje si sytuowanie na cz ci tych
terenów zieleni towarzysz cej stanowi cej tło krajobrazowe dla zabytkowej zabudowy.
Cmentarze zlokalizowane na terenie miasta, podlegaj ce ochronie konserwatorskiej,
wymagaj uporz dkowania i naprawy zabytkowych nagrobków.
Grodziska i cmentarzysko Ja wingów znajduj ce si na terenie administracyjnym Suwałk
lub w pobli u powinno si wyeksponowa poprzez dogodny dojazd, informacj
i uporz dkowanie terenu w celu promocji turystyki.
Celem polityki przestrzennej powinno by utrzymanie charakteru wi cej zabytkow
zabudow osi miasta, któr stanowi ul. T. Ko ciuszki, przy równoległym dbaniu o zabytki
i ich ekspozycj równie w innych cz ciach Suwałk. Zasoby dziedzictwa narodowego
powinny by odpowiednio eksponowane. Wymaga to uporz dkowania otoczenia zabytków
oraz stanu tych obiektów.
Narz dziami w realizacji tych celów s : „Gminny program opieki nad zabytkami miasta
Suwałk na lata 2009-2012” (przyj ty uchwał Nr XXVIII/270/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 29 pa dziernika 2008 r.) oraz przyj te przez miasto programy
rewitalizacji.

5.3. Rewitalizacja

Dla obszarów obj tych ochron konserwatorsk na terenie miasta Suwałk opracowano
programy rewitalizacyjne:
„Program rewitalizacji zabytkowych kamienic ródmie cia Suwałk, stanowi cych własno
komunaln ” przyj ty uchwał Nr XX/234/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca
2004 roku,
„Program rewitalizacji zabytkowego ródmie cia miasta Suwałk” przyj ty uchwał
Nr XXVII/410/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2005 roku,
„Program rewitalizacji terenów powojskowych poło onych przy ul. Gen. K. Pułaskiego
i przy ul. 23 Pa dziernika w Suwałkach” przyj ty uchwał Nr XXV/290/04 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2004 roku.
Głównym celem programów przyj tych uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach było
okre lenie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej na zdegradowanych terenach
i przedstawienie zada zmierzaj cych do usuni cia przeszkód w ich prawidłowym
funkcjonowaniu, przeobra aniu i rozwoju.
„Program rewitalizacji zabytkowych kamienic ródmie cia Suwałk”, stanowi cych
własno komunaln oraz „Program rewitalizacji zabytkowego ródmie cia miasta Suwałk”
dotycz działa na tym samym obszarze miasta Suwałk, a zadania w nich okre lone w cz ci
si pokrywaj . Ww. programy wymagaj aktualizacji i dostosowania do wytycznych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020.
W chwili obecnej trwaj prace nad opracowaniem „Zintegrowanego programu
rewitalizacji miasta Suwałk”, który otworzy nowe perspektywy i mo liwo ci przekształce
terenów, zwłaszcza zabytkowego ródmie cia.
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5.4. Wykaz obiektów zabytkowych uj tych w Gminnej Ewidencji Zabytków
miasta Suwałk w tym wpisanych do rejestru zabytków - stan na
wrzesie 2015 r.
Gminna Ewidencja Zabytków miasta Suwałki – 2006/2007 r. przyj ta została przez
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku Delegatura
w Suwałkach pismem znak: ZNS-400/1/JJ/07 z dnia 29.01.2007 r.
Układ urbanistyczny, XVIII – XIX w., nr rej. 31.
1. Ko ciół parafialny (konkatedra) p. w. w. Aleksandra, mur.,1820 – 1825 r., rozbudowany
w XIX w.,odbudowany w latach 1945 – 1948 r., nr rej. 6, karta,
2. Ko ciół ewangelicki p. w. wi tej Trójcy, mur., ok. 1839 r., nr rej. 44, karta,
3. Cerkiew, obecnie ko ciół parafialny rzymskokatolicki p. w. Naj wi tszego Serca Pana
Jezusa, mur., 1840 – 1845 r., przebud. 1873, 1923 r., nr rej. 531, karta,
4. Cerkiew na cmentarzu prawosławnym, drewn. k. XIX w. nr rej. A-57, karta,
5. Molenna staroobrz dowców, drewn. ok. 1912 r., A-71, karta
6. Kaplica p. w. Przemienienia Pa skiego na cmentarzu parafialnym, mur., 1853-1854 r.,
A-463, karta;
Zespół koszarowy przy ul. 23 Pa dziernika, 2 poł. XIX w. A-845, karta
7. budynek sztabowy, mur., (ul. 23 Pa dziernika 20), karta,
8. pawilon koszarowy nr 4, mur., (ul. 23 Pa dziernika 20 A), karta,
9. pawilon koszarowy nr 5, mur., (ul. 23 Pa dziernika 20 B), karta,
10. pawilon koszarowy nr 6, mur., (ul. 23 Pa dziernika 20 C), karta,
11. pawilon koszarowy nr 7, mur., (ul. 23 Pa dziernika 20 D), karta,
12. pawilon koszarowy nr 8, mur., (ul. Łanowa 13), karta,
13. budynek gospodarczy, karta,
14. ogrodzenie, mur., wkładka;
Zespół koszarowy przy ul. Gen. K Pułaskiego l. 90-te XIX w., A-807, karta
15. budynek sztabowy, mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego 24), karta,
16. budynek dowódcy sztabu, mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego), karta,
17. kasyno, mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 G), karta,
18. budynek koszarowy z kaplic , mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego 24B), karta,
19. budynek koszarowy (nr 13), mur., karta,
20. budynek koszarowy, mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 E), karta,
21. budynek koszarowy, mur., (ul. Pułaskiego 24 F), karta,
22. budynek gospodarczy ob. pralnia, mur., (ul. Jana Pawła II 30), karta,
23. budynek ł czno ciowy, mur., (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 H), karta;
Zespół koszarowy przy ul. Sejne skiej koniec XIX w., karta
24. budynek kasyna nr 10 (ul. L. Wary skiego 20), mur., A-370, karta,
25. budynek nr 10 A (ul. L. Wary skiego 19), mur., A-369, karta,
26. budynek koszarowy nr 18, A-180/B, mur., karta,
27. budynek (stajnia) nr 18 A, mur., karta,
28. budynek koszarowy nr 22, A-180/B, mur., karta,
29. budynek (stajnia) nr 22A mur., karta,
30. budynek koszarowy nr 26 A-180/B, mur., karta,
31. budynek mieszkalny nr 39, mur., karta,
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32. budynek koszarowy nr 41 B (ul. L. Wary skiego), mur.,
33. budynek koszarowy nr 41 B ? (ul. L. Wary skiego), mur.,
34. budynek koszarowy nr 41 (ul. L. Wary skiego), mur.,
35. budynek koszarowy nr 24 (ul. Sejne ska), mur.,
36. budynek koszarowy nr 39 (ul. L. Wary skiego), mur.,
37. budynek koszarowy nr 39 (ul. L. Wary skiego), mur.;
Zespół koszarowy przy ul. Wojska Polskiego, koniec XIX w. (1887-1890)
cz
wschodnia:
38. pawilon drewniany WAK nr 44 A-998 (muzeum), karta,
39. budynek sztabowy WAK nr 13, mur., karta,
40. budynek sztabowy WAK nr 31, mur., karta,
41. budynek sztabowy WAK nr 32, mur., karta,
42. budynek koszarowy WAK nr 12, mur., karta,
43. budynek koszarowy WAK nr 14, mur., karta,
44. budynek koszarowy WAK nr 15, mur., karta,
45. budynek koszarowy WAK nr 35, mur., karta,
46. budynek koszarowy WAK nr 36, mur., karta,
47. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 9), mur., karta,
48. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 23), mur., karta,
49. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 25), mur., karta,
50. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 27), mur., karta,
51. budynek ła ni nr 29, mur., karta,
52. budynek gospodarczy (piwnica) nr 39 mur., karta,
53. budynek stajni WAK nr 16, mur., karta,
54. budynek warsztatowy WAK nr 17, mur., karta,
55. budynek warsztatowy WAK nr 18, mur., karta,
56. budynek warsztatowy WAK nr 19, mur., karta,
57. ku nia WAK nr 40, mur., karta,
58. budynek magazynowy WAK nr 51, mur., karta,
59. budynek magazynowy WAK nr 52, mur., karta;
Zespół szpitala garnizonowego w zespole koszarowym przy ul. Wojska Polskiego koniec
XIX w. ( 1887-1890)
cz
wschodnia,
60. budynek koszarowy, mur., karta,
61. szpital ob. magazyn, mur., karta,
62. budynek koszarowy /areszt/ , mur., karta,
63. kostnica ob. magazyn, mur., karta;
cz
zachodnia:
64. cerkiew (ob. Ko ciół p. w. w. Piotra i Pawła), mur ok. 1900 r., A-911, karta,
65. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego nr 36), mur., karta,
66. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 38), mur. karta,
67. kasyno, mur., A-997, (ul. Wojska Polskiego 40), karta,
68. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 44), mur., karta,
69. budynek koszarowy (ul. Wojska Polskiego 46), mur., karta;
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Wa ne obiekty na terenie miasta:
70. Budynek ratusza składaj cy si z trzech brył: a) ratusz, mur., 1842 – 1844, wielokrotnie
przebudowywany, b) odwach, mur., 1834 – 1835, nadbud. 1855 – 1856, c) kamienica,
poł. XIX w. nr rej. 73, (ul. T. Ko ciuszki 53 i A. Mickiewicza 1), karta,
71. Gmach Komisji Wojewódzkiej i Trybunału (ul. T. Ko ciuszki 74 i Chłodna nr 2), mur., I
w. XIX w., nr rej. 214 i nr rej. A – 946, karty (2x),
72. S d (ul. T. Ko ciuszki 69), mur., poł. XIX w., A-837 karta,
73. Gimnazjum (ul. A. Mickiewicza 3), mur., 1843 –1845r., nr rej. 7, karta,
74. Budynek na zapleczu Gimnazjum, mur., 2 poł. XIX w. karta,
75. Poczta (ul. T. Ko ciuszki 45), mur., ok. 1829 r., nr rej.223, karta,
76. Resursa obywatelska, obecnie Muzeum Okr gowe (ul. T. Ko ciuszki 81), mur.,
1912 – 1913 r., nr rej. 913, karta;
Zespół obiektów szpitalnych (ul. T. Ko ciuszki 101) k. XIX w .; nr rej. A – 918:
77. szpital „katolicki”, mur., karta,
78. szpital „ ydowski”, mur., karta,
79. prosektorium, mur.; stan zły, karta;
Zabytki na terenie miasta wg. poło enia przy poszczególnych ulicach
ul. Bakałarzewska
80. dom nr 2 (powinno by nr 4), mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 167, karta,
ul. Ciesielska
81. dom nr 5, mur., lata 40-te XX w. karta,
82. dom nr 5A, mur., lata 40-te XX w; karta,
83. dom nr 5B, mur., lata 40-te XX w; karta,
84. dom nr 7, pocz. XX w. karta,
85. dom nr 9, mur., koniec XIX w; karta,
86. dom nr 9A, mur., lata 40-te XX w; karta,
87. dom nr 9B, mur., lata 40-te XX w; karta,
88. dom nr 13, mur., pocz. XX w; karta,
89. dom nr 15, mur., pocz. XX w; karta,
ul. Chłodna
90. dom nr 4, mur., poł. XIX w., przed 1858 rokiem, nr rej. 222, karta,
91. dom nr 6, mur., poł.XIX w., przed 1858 r., nr rej. 212, karta,
92. dom nr 9, mur., poł. XIX w., nr rej. 213, karta,
93. dom nr 10. mur., lata 30. XX w., karta,
94. dom nr 11, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. A-234, karta,
95. dom nr 12, mur., lata 30. XX w., karta,
96. dom nr 14, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 210, karta,
97. dom nr 16, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 374, karta;
Zespół aresztu (ul. Gen. J. Dwernickiego 17) mur., przed 1909 r., karta
98. budynek aresztu, mur., nr rej. 181, przed 1909, nr rej. karta,
99. budynek biurowy, mur, nr rej. 181, przed 1909, karta;
ul. Gen. J. Dwernickiego
100.
dom nr 7, mur., lata 1933-1934, karta,
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ul. W. Gałaja
101. dom nr 1, mur., koniec XIX w., karta,
102. dom nr 7, mur., koniec XIX w., karta,
103. dom nr 8 drew., II poł. XIX w., karta,
104. dom nr 10, drewn., koniec XIX w., nr rej. 298, karta,
105. dom nr 13, mur., koniec XIX w., nr rej. 218, karta,
106. dom nr 19, drewn., II poł. XIX w., karta,
107. dom nr 20, drewn., II poł. XIX w., karta,
108. dom nr 22, mur., koniec XIX w., nr rej. 163, karta,
109. dom nr 23, mur., koniec XIX w., nr rej. 162, karta,
110. dom nr 24, mur., koniec XIX w., nr rej. 219, karta,
111. dom nr 26, mur., koniec XIX w., nr rej. 220, karta,
112. dom nr 29, drewn., 1900-1915 r., karta,
113. dom nr 30, drewn., koniec XIX w., nr rej. 301, karta,
114. dom nr 31, drewn., 2 poł. XIX w., nr rej. 302, karta,
115. dom nr 32, drewn., 2 poł. XIX w., nr rej. 303, karta,
116. dom nr 33, drewn., poł. XIX w., nr rej. 304, karta,
117. dom nr 37, drewn., II poł. XIX w., karta,
118. dom nr 43, drewn., poł. XIX w., nr rej. 305, karta,
119. dom nr 45, drewn., I w. XX w. karta,
120. dom nr 45A, drewn., 3 w. XIX w., karta,
121. dom nr 45B, drewn., III w. XIX w., karta,
122. dom nr 46, drewn., l. 30-te XX w., karta ,
123. dom nr 51, drewn., 2 poł. XIX w., nr rej. 306, karta,
124. dom nr 52, drewn., 2 poł. XIX w., rekonstruowany 1985 – 87 r., nr rej. 307, karta,
125. dom nr 53, mur., koniec XIX w., nr rej. 221, karta,
126. dom nr 56, mur., 1926, karta,
127. dom nr 57, drewn., XIX/XIX w., karta,
128. dom nr 57A, drewn., XIX/XIX w., karta,
129. dom nr 81 drewn., 1934 r., karta,
130. dom nr 83 murowany, 1906 r., karta;
ul. Ks. K. Hamerszmita
131. dom 2A (oficyna), mur., koniec XIX w. (od strony ul. A. Mickiewicza), karta,
132. dom nr 3 /4, mur., I w. XIX w., nr rej. 1044, karta,
133. dom nr 5, mur., poł. XIX w., nr rej. 1045, wraz z działk geod. nr 11368, karta,
134. dom nr 6, mur., 2 w. XIX w., mur., nr rej. 166, karta,
135. dom nr 7, mur., II poł. XIX w., karta,
136. dom nr 8, 8a, 8c mur., II poł. XIX w., nr rej. 358, karta,
137. oficyny nr 8a, 8c mur., II poł. XIX w., karta,
138. dom nr 9, mur., poł. XIX w., nr rej. 165, karta,
139. dom nr 10 i 11 (szkoła) poł. XX w., karta,
140. dom nr 12/13, mur., koniec XVIII w. (?), nr rej. 371, karta;
ul. Kamedulska
141. dom nr 3, mur., koniec XIX w., karta,
142. dom nr 5, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 386, karta,
143. dom nr 6, drewn., 2 poł. XIX w. nr rej. 197, karta,
144. dom nr 7, drewn, 2 poł. XIX w., karta,
145. dom nr 8, drewn., 2 poł. XIX w. nr rej. 196, karta,
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

dom nr 9, mur., ok.1903 r., nr rej. 372, karta,
dom nr 10, drewn., 2 poł. XIX w., nr rej. 193, karta,
dom nr 14, drewn., 2 poł. XIX w., nr rej. 195, karta,
dom nr 15, drewn., 2 poł. XIX w., karta,
dom nr 17, drewn., 2 poł XIX w., karta ,
dom nr 18, drewn., 1920 – 1925 r., nr rej. 194, karta,
dom nr 22, drewn., XIX/XX w., nr rej. 192, karta,

ul. Kolejowa
153. budynek kolejowy nr 14, drewn., l 90-te XIX w., karta,
154. budynek kolejowy nr 18, drewn., l 90-te XIX w., karta,
155. dworzec PKP (nr 22), mur., 1899 r. karta,
156. budynek kolejowy nr 24, drewn., l 90-te XIX w., karta,
157. budynek kolejowy nr 32, drewn., l 90-te XIX w., karta;

ul. M. Konopnickiej
158. dom nr 4, mur., poł. XIX w., nr rej. 161, karta,
159. dom nr 6, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 201 karta,
160. dom nr 8, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 159 karta,
161. dom nr 12, mur., 2 poł.XIX w., nr rej. 204, karta,
162. dom nr 14, mur., II w. XIX w., przed 1837 r., nr rej. 203, karta;
ul. T.Ko ciuszki
163. dom nr 4, mur., poł. XIX w., nr rej. 226, karta,
164. dom nr 5, mur., koniec XIX w., nr rej. 155, karta,
165. dom nr 6, mur., 2 poł. XIX w. z działk nr 10960/10, murem ogrodzeniowym i ogrodem,
nr rej. A-187, karta,
166. dom nr 7, mur., pocz. XX w., nr rej. A-71(dawny nr 809), karta,
167. mur posesji nr 7 wraz z bram , mur., pocz. XX w (1903 r.),
168. dom nr 8, mur., poł. XIX w., nr rej. 154, karta,
169. dom nr 9, mur., pocz. XX w. (1932 r.), karta,
170. dom nr 10, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 153, karta,
171. dom nr 15, mur., pocz. XX w., nr rej. 546, karta,
172. dom nr 16, mur., poł. XIX w., nr rej. 248, karta,
173. dom nr 18, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 152, karta,
174. dom nr 19, mur., poł. XIX w., nr rej. 151, karta,
175. dom nr 20, mur., 1 poł, XIX w., nr rej. 150, karta,
176. dom nr 21, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 249, karta,
177. dom nr 22, mur., II w. XIX w., nr rej. 149, karta,
178. dom nr 23, mur., koniec XIX w., karta,
179. dom nr 25, mur., koniec XIX w., nr rej, 227, karta,
180. dom nr 25A, mur., 2 poł. XIX w., karta,
181. dom nr 26, mur., poł. XIX w. nr rej. 148, karta,
182. dom nr 29, mur., poł. XIX w., nr rej. 228, karta,
183. dom nr 31, mur., II w. XIX w., nr rej. 23, karta,
184. dom nr 31 A mur., poł. XIX w., nr rej.23, karta,
185. dom nr 32, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 146, karta,
186. dom nr 34, mur., XIX/XX w., karta,
187. dom nr 35, mur., koniec XIX w., nr rej. 229, karta,
188. dom nr 36, mur., XIX/XX w., nr rej. 230, karta,
189. dom nr 38, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 145, karta,
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190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

dom nr 39, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 144, karta,
dom nr 40, mur., 1 poł. XIX w., przed 1839 r., nr rej. 143, karta,
dom nr 41, mur., poł. XIX w., nr rej 250, karta,
dom nr 42, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 142, karta,
dom nr 43, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 141, karta,
dom nr 44, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 140, karta,
dom nr 46, mur., poł. XIX w., nr rej. 139, karta,
dom nr 47, mur., 2 poł. XIX w., karta,
dom nr 48, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 138, karta,
dom nr 49, mur., 2 poł XIX w. karta,
dom nr 50, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 137, karta,
dom nr 52, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 136, karta,
dom nr 54, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. A-1043, karta,
dom nr 55, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 135, karta,
dom nr 56, mur., 1940-1942, karta,
dom nr 57, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 134, karta,
dom nr 59, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 133, karta,
dom nr 60, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 132, karta,
dom nr 60A, mur., XIX/XX w., nr rej. A-912, karta,
dom nr 61, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 131, karta,
dom nr 62, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 130, karta,
dom nr 63, mur., 2 poł. XIX w., karta,
dom nr 64, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 129, karta,
dom nr 65, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 128, karta,
dom nr 66, mur., poł. XIX w., nr rej.127, karta,
dom nr 67, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 126, karta,
dom nr 68, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 125, karta,
dom nr 70, mur., poł. XIX w., nr rej. 124, karta,
dom nr 71 (Dom Gubernatora), mur., poł. XIX w., nr rej. A- 962, karta,
dom nr 72, mur., 2 poł. XIX w.- przebudowany 1995 – 98 r., nr rej. A–829, karta,
dom nr 72A, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. A - 846, karta,
dom nr 73, mur., poł. XIX w., nr rej. 231, karta,
dom nr 75, mur., poł. XIX w., nr rej. 215, karta,
dom nr 76, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 123, karta,
dom nr 77, mur., poł. XIX w., nr rej. 216, karta,
dom nr 78, mur., poł. XIX w., nr rej. 122, karta,
dom nr 82, mur., poł. XIX w., nr rej. 120 (20), karta,
dom nr 84, mur., 2 poł. XIX w., nr rej.119, karta,
dom nr 85, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 251, karta,
dom nr 86, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 118, karta,
dom nr 87, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 117, karta,
dom nr 88, mur., 1 poł. XIX w., karta,
dom nr 89, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 384, karta,
dom nr 90, mur., 1 poł.XIX w., nr rej. 116, karta,
dom nr 91, mur., koniec XIX w., nr rej. 252, karta,
dom nr 92, mur., 2 poł. XIX w. nr rej. 115, karta,
dom nr 94, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 114, karta,
dom nr 96, mur., 2 poł. XIX w., nr rej.373, karta,
dom nr 97, mur., poł. XIX w., nr rej. 232, karta,
dom nr 98, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 113, karta,
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240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

dom nr 100, mur., poł. XIX w., nr rej. 110, karta,
dom nr 102, mur., poł. XIX w. nr rej. 112, karta,
dom nr 104, mur., poł. XIX w., nr rej. 111, karta,
dom nr 104A, drewn., koniec XIX w., karta,
dom nr 106, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 109, karta,
dom nr 108, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 108, karta,
dom nr 110A, drewn., koniec XIX w., karta,
dom nr 114, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 107, karta,
dom nr 122, mur., poł. XIX w., nr rej. 217, karta,
dom nr 122 B, drewn., koniec XIX w., karta,
dom nr 124, mur., 2 poł. XIX w., nr rej.106, karta,
dom nr 126, karta;

ul. Krótka
252. dom nr 4, mur, koniec XIX w. karta,
253. dom nr 8, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 202, karta,
254. dom nr 10, mur., poł. XIX w., nr rej. 158, karta;
ul. 1 Maja
255. dom nr 19, 1 poł. XIX w., nr rej. 102, karta,
256. dom nr 28, mur., I w XX w., karta,
257. dom nr 31 /browar/, mur., XIX/XX w., karta (2x);
ul. A.Mickiewicza
258. dom nr 5, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 207, karta;
ul. T. Noniewicza
259. dom nr 6, drewn, ok. 1900 r., karta,
260. dom nr 7, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 382, karta,
261. dom nr 25, drewn, ok. 1900., karta,
262. dom nr 26, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 104, karta,
263. dom nr 28, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 105, karta,
264. dom nr 31, mur., XIX w., nr rej. 233, karta,
265. dom nr 36, mur., koniec XIX w., nr rej. 241, karta,
266. dom nr 41, mur., poł. XIX w., nr rej. 234, karta,
267. dom nr 42, mur., 2 poł. XIX w. nr rej. 240, karta,
268. dom nr 43, mur., poł. XIX w. nr rej. 235, karta,
269. dom nr 45, mur., lata 30-te XX w., karta,
270. dom nr 59, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 236, karta,
271. dom nr 61, mur. 2 poł. XIX w., nr rej. 237, karta,
272. dom nr 63, mur., poł. XIX w. nr rej. 199, karta,
273. dom nr 65, mur., poł. XIX w., nr rej. 200, karta,
274. dom nr 71, mur., 2 poł XIX w., nr rej. A-1066, karta,
275. dom nr 73, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 242, karta,
276. dom nr 81, mur., lata 30-te XX w., karta,
277. dom nr 87, mur., pocz. XX w., nr rej. A - 828, karta,
278. dom nr 91, mur., 2 poł. XIX w., przebud. l. 20. XX w., l. 80. XX w., nr rej. 238, karta,
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ul. G.Narutowicza
279. dom nr 19, drewn., 1936 r., karta,
280. dom nr 39, drewn., 1936 r., karta;
Pl. Piłsudskiego
281. dom nr 1, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. A-937, karta,
282. dom nr 2, mur., 2 poł. XIX w., przebud. l.70.XX w., 1998 r., nr rej. A-961, karta,
283. rogatka targowa, mur 2 poł. XIX w., karta;
ul. E. Plater
284. dom nr 1, mur., 1 poł. XIX w., nr rej. 224, karta,
285. dom nr 2 (plebania), mur., 2 poł. XIX w., karta,
286. dom nr 6a, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 385, karta,
287. dom nr 16, drewn., poł. XIX w., karta,
288. dom nr 18, mur., XIX/XX w., nr rej. 225, karta,
289. dom nr 18A, mur., XIX/XX w., nr rej. A-540, karta,
290. dom nr 18B, mur., XIX/XX w., nr rej. A-540, karta,
291. dom nr 43, mur., I w. XX w, karta;
ul. Sejne ska
292. dom nr 1, mur. k. XIX w., przeb. 1992-1996, karta,
293. dom nr 3, mur., 2. poł. XIX w., nr rej. 160, karta,
294. dom nr 5, mur., poł. XIX w., nr rej. 205, karta,
295. dom nr 7, mur., 1. poł. XIX w., nr rej. 206, karta,
296. dom nr 9, mur., 1909, karta,
297. dom nr 15 (obecnie 17), mur., k. XIX w., A-375, karta,
298. dom nr 21 mur., ok. 1900, A-164, karta;
Zespół elektrowni miejskiej, A-1056: karta
299. budynek elektrowni wraz z wyposa eniem, 1927-1930 r., karta,
300. kanał wodny, 1927-1930 r., karta;
ul. Utrata
301. budynek kolejowy nr 1 (dawna szkoła) drewn. Lata 30-te XX w., karta,
302. dom nr 8, drewn., 1938 r., karta,
303. dom nr 15, drewn., 1 w. XX w., karta,
304. dom nr 25, mur., 1 w. XX w., karta,
305. dom nr 59, drewn., karta,
Zagroda nr 75, drewn , 1912,
306. dom, drewn., 1912, karta,
307. obora-chlew, drewn., 1912, karta;
ul. L. Wary skiego
308. dom nr 1, mur., I w. XX w., karta,
309. dom nr 2, mur., XIX/XX w., karta,
310. dom nr 4, mur., XIX/XX w., nr rej. 100, karta,
311. dom nr 7, mur., ok. 1839 r., nr rej. 244, karta,
312. dom nr 9, mur., koniec XIX w., nr rej. A-853, karta,
313. dom nr 11, mur. 2 poł. XIX w., nr rej. 99, karta,
314. dom nr 15, mur., koniec XIX w., nr rej. 245, karta,
Cz
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315. przepompownia wody w s siedztwie zespołu Elektrowni Miejskiej (nr rej. ewid. woj.
1670);
ul. Wesoła
316. dom nr 2, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 246, karta,
317. dom nr 6, mur., drewn., XIX w., nr rej. 310, karta,
318. dom nr 15, mur., XIX/XX w., karta,
319. dom nr 17, mur., XIX/XX w., karta,
320. dom nr 28, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. 247, karta;
ul. Wigierska
321. dom nr 1, mur., poł. XIX w., nr rej. 208, karta,
322. dom nr 2, mur., koniec XIX w., nr rej. 101, karta (przemieszczony na ul. Ko ciuszki 2a),
323. dom nr 3, mur., koniec XIX w., nr rej. A-851, karta,
324. dom nr 5, mur.- drewn., I poł. XIX w., nr rej. 209, karta,
325. dom nr 8, mur., k. XIX w., karta,
326. browar nr rej. A-449: obiekt nr 10 (browar), mur. 1888 r., budynek administracyjny, mur.,
327. dom nr 11, mur., pocz. XX w., nr rej. A-849, wpis obejmuje budynek główny i oficyn
poło on przy ul. Wigierskiej o nr 9, ok. 1910 r., dwie karty,
328. dom nr 18, mur., pocz. XX w., karta ,
329. dom nr 20, drewn., poł. XIX w., karta,
330. dom nr 25, drewn., poł. XIX w., karta,
331. dom nr 29, drewn., 2 poł. XIX w., karta,
332. dom nr 27, drewn., ok. 1915 r., karta,
333. dom nr 32, mur., l. 90. XIX w., nr rej. A-850, karta,
334. dom nr 32A, mur., pocz. XX w., karta,
335. dom nr 33, mur., 2 poł. XIX w., przebud. l. 80. XX w., nr rej. A-852, karta,
336. dom nr 34, mur., pocz. XX w., karta,
337. dom nr 36, drewn., pocz. XX w., karta,
338. dom nr 41. drewn., koniec XIX w., karta,
339. dom nr 74, drewn., ok. poł. XIX w., karta;
ul. Wylotowa
340. wie a wodna, mur., koniec XIX w., karta,
341. budynek kolejowy nr 4, drewn., l. 90-te XIX w., karta,
342. budynek kolejowy nr 22, drewn., l. 90-te XIX w., karta;
ul. S. eromskiego - zespół zabudowy ulicy:
343. dom nr 5, drewn, l. 30-te XX w. karta zespołu,
344. dom nr 7, drewn, l. 30-te XX w., karta,
345. dom nr 9, drewn, l. 30-te XX w., karta,
346. dom nr 10, drewn, l. 30-te XX w., karta,
347. dom nr 11/13, drewn, l. 30-te XX w., karta,
348. dom nr 14, drewn, l. 30-te XX w., karta,
349. dom nr 15, drewn, l. 30-te XX w., karta,
350. dom nr 16, drewn, l. 30-te XX w., karta,
351. dom nr17, drewn, l. 30-te XX w., karta;

Park
352. Park im. Konstytucji 3. Maja, nr rej. 613; karta,
353. altana, drew., pocz. XX w., karta;
Cz
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Cmentarze
354. cmentarz rzymskokatolicki ( ul. Bakałarzewska) A- 520, karta,
355. cmentarz rzymskokatolicki (park), karta,
356. cmentarz rzymskokatolicki (ul. Wojska Polskiego), karta,
357. cmentarz ewangelicki (ul. Zarzecze), A- 1009, karta,
358. cmentarz prawosławny (ul. Zarzecze), A-618, karta,
359. cmentarz ydowski (ul. Zarzecze), A-499, karta,
360. cmentarz mahometa ski (ul. Zarzecze), karta,
361. cmentarz staroobrz dowców (ul. Zarzecze), karta,
362. cmentarz wojenny z II wojny wiatowej ( ołnierzy radzieckich) A-832, karta,
363. mogiła członków ruchu oporu z II wojny wiatowej 1940-1944, A-952, karta;
Krzywólka
364. młyn wodny, nr 45, drewn., XIX/XX w., karta;
Siano
365. bratnia mogiła (po zachodniej stronie ul. S. Staniszewskiego na południe od drogi
gruntowej).
Papiernia
366. budynek dworca kolejowego na Papierni, murowany.
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku dokonuje obecnie weryfikacji
obiektów wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Suwałk, z której
wynika mog zmiany ww. wykazie.
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5.5. Wykaz stanowisk archeologicznych.
Lp.
1

Miejscowo

Numer
stanowiska
na obszarze

Numer
stanowiska
w
miejscowo ci

podanych na karcie
ewidencji stanowiska

według stanu na rok
2015

167 i nast pne na zachód

30104, 30055, 30057,
30059, 30061

8

9

4

17-84

1

8

2.

Suwałki
Krzywe

17-84

3

1

nieu ytek, 524, teren
oczyszczalni cieków

24781, 24782/5

3.

Suwałki

17-84

7

8

brak numeru działki

30007/15

4.

Suwałki
Krzywólka

17-84

5.

Suwałki
Krzywólka

17-84

9

10

6.

Suwałki
Krzywólka

17-84

10

11

7.

Suwałki
Krzywólka

17-84

11

12

5

8.

Suwałki
Krzywólka

17-84

12

13

5

9.

Suwałki
Krzywólka

17-84

16

14

30

30164

lad osadnictwa/epoka kamienia

10.

Suwałki
Krzywólka

17-84

17

15

30

30164

lad osadnictwa/mezolit-epoka elaza

11.

Suwałki
Krzywólka

17-84

18

16

167

17-84

19

17

30, 160

30100, 30164

17-84

20

18

30

30164

17-84

25

23

842

24767

17-84

26

24

842

24767

17-84

27

25

857

24768, 24769

17-84

28

26

857

24773
24779, 24778, 24777,
24780

13.

Suwałki
Krzywólka
Suwałki
Krzywólka

14.

Suwałki

15.

Suwałki

16.

Suwałki

17.

Suwałki

18.

Suwałki

19.

Suwałki

20.

Suwałki

21.

Suwałki

Cz

brak numeru działki
24
11

7

Uwagi

3

9

6

Opis obiektu/kultura/chronologia

Krzywólka
Suwałki

8

5

Zasi g stanowiska według numerów działek

1.

12.

2

Obszar

30036, 30038

lad osadnictwa/kultura
pradziejowa/chronologia nieokre lona
lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/
mezolit- epoka br zu

30022

lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/okres nowo ytny

30011

lad osadnictwa/epoka kamienia-epoka
elaza

30005/4
30005/4

30104

17-84

29

27

855 i nast pne trzy na
południowy wschód

17-84

32

28

na terenie kolejowym

33759

17-84

33

29

888

33762/5

17-84

34

30

brak numeru działki

33763/2
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obozowisko-osada/epoka kamienia
osada/kultura ja wieska/wczesne
redniowiecze

lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/okres nowo ytny
lad osadnictwa/
mezolit-epoka elaza

obozowisko/pó ny paleolit
obozowisko/epoka kamienia
lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/kultura
pradziejowa/chronologia nieokre lona
lad osadnictwa/pó ny paleolit
lad osadnictwa/mezolit-epoka elaza
lad osadnictwa/kultura sudowska/pó ny
okres rzymski-OWL
lady osadnictwa/ pó ny paleolit
lady osadnictwa/okres nowo ytny

lad osadnictwa/ pó ny paleolit
lad osadnictwa/pó ne redniowieczeokres nowo ytny
lad osadnictwa/ pó ny paleolit
obozowisko-osada/mezolit-epoka elaza
lady osadnictwa/ pó ny paleolit
obozowisko-osada/mezolit-epoka elaza
osada/kultura sudowska/POR-OWL
osada/pó ne redniowiecze-okres
nowo ytny
lad osadnictwa/ mezolit- epoka elaza
lad osadnictwa/epoka kamienia
osada/okres nowo ytny
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22

Suwałki

23.

Suwałki

24.

Suwałki

25.

35

31

902/1

17-84

36

32

brak numeru działki

33715/3

17-84

37

33

działka mi dzy rzek a
ul. Zaha cze, pomi dzy
posesjami 28 i 18

33076, 33077, 33078,
33079, 3308, 33081,
33082

Suwałki

26.

Suwałki

27.

Suwałki

28.

Suwałki

Suwałki

31.

Suwałki

32.

Suwałki

33.

Suwałki

34.

Suwałki

35.

Suwałki

36.

Suwałki

Cz

lad osadnictwa/ epoka kamienia

osada/ pó ne redniowiecze – okres
nowo ytny

17-84

38

34

nieu ytek, ugór,
ul. Wigierska, nr działek
2948, 2956, 2973, 2975

17-84

39

35

1515

31342/2

lad osadnictwa/ epoka kamienia

17-84

40

36

1512

31342/3

pracownia krzemieniarska/ epoka
kamienia

41

37

2110, 2111 i kolejne
na południe

30792, 30793, 30794,
30795, 30796, 30797/1
30764, 30766, 30767/3,
30767/9, 30767/10,
30768, 30769, 30770,
30771, 30772, 30773,
30774, 30775, 30777,

Suwałki

30.

lad osadnictwa/ epoka kamienia

10980/1, 10981/1,
10981/2, 10981/3,
10983/6, 10983/7,
10983/8, 10983/9,
10983/10, 10983/11,
10983/12, 10983/13,
10983/14, 10984,
10985, 10986/1,
10986/2, 10987, 10988,
10989, 10990, 10991,
10992, 10993, 10994,
10995, 10998, 10999,
11000, 11001, 11002,
11003, 11004, 11005,
11006, 11007, 11008,
11009, 11010, 11011,
11012, 11013, 11014,
11015, 11016, 11017/2

17-84
29.

33769

17-84

lad osadnictwa/
chronologia nieokre lona
lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/mezolit-epoka elaza
lad osadnictwa/kultura sudowska/pó ny
okres rzymski-okres w drówek ludów
lad osadnictwa/kultura
ja wieska/wczesne redniowiecze
osada/pó ne redniowiecze-okres
nowo ytny

lad osadnictwa/ mezolit- epoka elaza
osada/kultura sudowska/pó ny okres
rzymski-okres w drówek ludów
lad osadniczy/pó ne redniowiecze
lad osadniczy/okres nowo ytny-XVIII
i pocz.XIX w.

17-84

42

38

ul. Zarzecze, nr działek
2089, 2090, 2097, 2100

osada/ pó ne redniowiecze – okres
nowo ytny

17-84

43

39

2162

11389/34

osada/ pó ne redniowiecze-okres
nowo ytny

17-84

44

40

ul. Gałaja, nr działki 1825

10015
11597/3, 11598/3,
11599, 11600, 11601,
11602, 11606, 11607,
11608, 11609/1,
11609/2

osada/ pó ne redniowiecze –okres
nowo ytny
lad osadnictwa/epoka kamienia
osada/pó ne redniowiecze-okres
nowo ytny

17-84

45

41

na południe od ul. Gałaja 81

17-84

46

42

ul. Staszica 32-38, nr działek
1786, 1787, 1788, 1789

30646, 30647, 30648,
30649, 30650, 30651/1,
30651/2, 30652

17-84

47

43

pomi dzy Ogrodow nr 39
i 43, nr działki 157/1

30368

17-84

48

44

146/1

30347/2

lad osadnictwa/epoka kamienia

17-84

49

45

ul. Rymonta za bli niakiem,
naprzeciw ul. Reymonta nr
60

21866/3

lad osadnictwa/wczesna epoka elaza
lad osadnictwa/ okres nowo ytny
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osada/pó ne redniowiecze – okres
nowo ytny

lad osadnictwa/epoka kamienia-epoka
elaza
lad osadnictwa/pó ne rdniowieczeokres nowo ytny
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37.

38.
39.

40.

Suwałki

Suwałki

Szwajcaria
Suwałki

17-84

50

46

17-84

53

48

brak numeru działki

24824

16-84

1

1

rezerwat archeologiczny na
terenie le nym Nadle nictwa
Suwałki

20052, 20059, 20060,
20062, 20022

Szwajcaria
Suwałki

41. Szwajcaria
42. Krzywólka
43. Krzywólka
44. Krzywólka

47. Suwałki
48. Suwałki
49. Suwałki
50. Suwałki
51. Suwałki
52. Suwałki
53. Suwałki
54. Suwałki
55. Suwałki
56. Suwałki,
Krzywólka
57. Suwałki

Cz

osada/ pó ne redniowiecze – okres
nowo ytny.
lad osadnictwa/ pó ny paleolit
cmentarzysko/kultura zachodniobałtyjska/okres rzymski

16-84

24

2

20233
20234
20235
20236
20237
20238
20239
20240
20241
20242
20243
20244
20245

16-84

25

3

20060

16-84

9

2

grunty p. Zenona Gobera,
zam. Krzywólka 45

16-84

8

1

grunty p. Zenona Gobera,
zam. Krzywólka 45

16-84

10

3

grunty p. Zenona Gobera,
p. Wacława Tylendy

16-84

11

11

grunty p. Antoniego
Stefanowskiego

20971/2

17-84

6

7

brak numeru działki

24823

17-84

52

47

703/5

24821

obozowisko/pó ny paleolit-mezolit
osada/neolit-wczesna epoka br zu
lad osadnictwa/wczesna epoka elaza

17-84

54

49

703/8

24824

obozowisko/epoka kamienia

17-84

21

19

1015

33847

17-84

22

20

1042

33794, 33795, 33796

17-84

23

21

1083/1

33972/1

lad osadnictwa/mezolit-epoka elaza

17-84

24

22

967/1

34064

lad osadnictwa/mezolit, epoka elaza

17-84

2

3

teren ogródków działkowych
przy ul. Siano

33763/2

17-84

4

4

brak numeru działki

30205

znalezisko lu ne/neolit-epoka br zu

17-84

5

5

brak numeru działki

30205

znalezisko lu ne/neolit-epoka br zu

16-84

12

4

brak numeru działki

20728

obozowisko/mezolit

16-84

13

5

brak numeru działki

20921/2, 20921/3

45. Krzywólka

46. Suwałki

21890, 21891, 21892,
21893, 21894, 21895,
21896, 21897, 21898,
21899, 21900/1,
21900/4, 21901, 21902

ul. Reymonta,
nr działki 1755
i kolejna na południe
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20922/4
20922/2, 20922/2,
20922/4, 20921/2,
20921/3
30022, 30023

cmentarzysko/ pó ny okres rzymski

brak
karty

osada/ pó ny okres rzymski

brak
karty

cmentarzysko kurhanowe/kultura
sudowska/V-VI w.

wła ciciel
nie yje

cmentarzysko kurhanowe/kultura
sudowska/V-VI w.

wła ciciel
nie yje

osada/kultura sudowska/pó ny okres
rzymski
osada/XVII-XVIII w.
lad osadnictwa/kultura
pradziejowa/chronologia nieokre lona

lad osadnictwa/epoka kamienia
lad osadnictwa/kultura sudowska/pó ny
okres rzymski
osada/pó ne redniowiecze-okres
nowo ytny

znalezisko lu ne/epoka kamienia

obozowisko/chronologia nieokre lona
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jeden z
wł ciciel
nie yje
brak
nazwiska
w
wykazie
wła ciciel

58. Suwałki,
Krzywólka

16-84

14

6

brak numeru działki

20927

obozowisko/neolit

59. Suwałki,
Krzywólka

16-84

15

7

brak numeru działki

30022/3

obozowisko/neolit

60. Suwałki,
Krzywólka

16-84

16

9

brak numeru działki

21031

obozowisko/chronologia nieokre lona

61. Suwałki,
Krzywólka

16-84

17

10

brak numeru działki

21144

obozowisko/chronologia nieokre lona

62. Suwałki,
Krzywólka

16-84

21

1

brak numeru działki

21765

lad osadnictwa/pó ne redniowiecze

5.6.

Podział miasta
konserwatorskim.

na

jednostki

strukturalne

pod

wzgl dem

W
celu
scharakteryzowania
zró nicowania
kwartałów
urbanistycznych
i poszczególnych cz ci miasta, pod wzgl dem konserwatorskim dokonano podziału miasta
na jednostki przestrzenne wskazane w tek cie niniejszego rozdziału i na rysunku stanowi cym
zał cznik Nr 5 do Studium.
Punktem wyj cia był podział na kwartały ródmie cia Suwałk. Tam jednostki
przestrzenne pokrywaj si z jednostkami strukturalnymi wyznaczonymi w cz ci kierunków.
Poszczególne cz ci znajduj ce si poza ródmie ciem nie nawi zuj do wyst puj cych
w terenie podziałów urbanistycznych. Wspóln cech ka dej z wydzielonych cz ci s typ
zabudowy oraz przeznaczenie terenu lub jego sposób u ytkowania.
Podział ten nie pokrywa si z podziałem miasta na jednostki strukturalne
dokonanym w cz ci kierunków.
Jednostka przestrzenna 1

Głównym elementem jednostki jest park Konstytucji 3 Maja, obj ty ochron konserwatorsk ,
wpisany do rejestru zabytków pod nr 613 dnia 15.11.1988 r. Park otoczony jest ulicami:
Placem Marszałka J. Piłsudskiego, T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza oraz ks. K. Hamerszmita.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
dawna cerkiew prawosławna, obecnie ko ciół parafialny rzymsko - katolicki
p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa,
dawna rogatka targowa, obecnie Galeria Jednego Obrazu,
dwa obiekty ruchome: zegar słoneczny i figura w. Jadwigi z 1862 r.,
altana parkowa.
Elementy neutralne
fontanna,
ogrodzenie parkowe.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce:
muszla koncertowa zbudowana w latach 1998-1999.
Charakterystyka
W parku Konstytucji 3 Maja zachowano historyczny układ alejek parkowych. Podczas
przeprowadzonej rewitalizacji parku wszystkie alejki zostały utwardzone i wybrukowane.
Obecny wysoki drzewostan (licz cy w najstarszych przypadkach ponad sto lat)
jest systematycznie konserwowany, piel gnowany i uzupełniany. Stan parkowego
drzewostanu zmienił si po przej ciu wichury z lipca 2002 r., wiatr w naturalny sposób usun ł
cz
starych i chorych drzew, a pó niejsze uporz dkowanie parku wprowadziło w jego
przestrze nowe nasadzenia. W wyniku przeprowadzonych w ostatnich latach bada
dendrologicznych okazało si , e wiele drzew jest w złym stanie i b dzie wymagało
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usuni cia. W ich miejsce konieczne b dzie dokonanie nasadze drzew w tzw. starszej klasie
wiekowej.
Jednostka przestrzenna 2

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Bakałarzewsk , W. Gałaja, A. Mickiewicza i T. Ko ciuszki
a od strony północnej i zachodniej rzek Czarn Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa zachodniej pierzei ulicy T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa ulicy A. Mickiewicza, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium),
układ katastralny z wydzielonymi na zapleczu posesji przy ul. T. Ko ciuszki
szcz tkowymi pozostało ciami ogrodów warzywnych i sadów owocowych,
stanowisko archeologiczne nr 17-84 (39/43) na wschodnim brzegu rzeki Czarnej Ha czy:
osada - pó ne redniowiecze - okres nowo ytny.
Elementy neutralne
zespół nowych obiektów na zapleczu ratusza i dawnego gimnazjum.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa plombowa przy ul. T. Ko ciuszki 37 (PTTK),
budynki gospodarcze i gara owe w podwórzach ul. T. Ko ciuszki,
pawilon handlowy przy ul. T. Ko ciuszki 33,
zabudowa ul. A. Mickiewicza.
Charakterystyka
W cz ci przylegaj cej do ul. T. Ko ciuszki i A. Mickiewicza zachował si prostok tny układ
zabudowy oraz historycznie ukształtowane zwarte pierzeje ul. T. Ko ciuszki i A. Mickiewicza
wraz z ich naro nikami. Na zapleczu ul. T. Ko ciuszki zachowały si katastralne układy
działek z historycznym układem podwórek, oficyn i ogrodami, pierwotnie si gaj ce rzeki
Czarnej Ha czy. Cz
północnej granicy jednostki stanowi przedłu enie ul. A. Mickiewicza.
Jednostk od strony północnej i zachodniej zamyka rzeka Czarna Ha cza, otoczona
nieuporz dkownymi terenami zielonymi.
Ingerencj w XIX - wieczny układ przestrzenny omawianej jednostki jest przedłu enie
ul. A. Mickiewicza, która została zbudowana w ko cu lat 80 XX wieku. Nowa ulica przecina
działki poło one promieni cie w stosunku do ul. W. Gałaja, pierwotnie si gały one rzeki
Czarnej Ha czy. Wzdłu współcze nie wytyczonej ul. A. Mickiewicza na wysoko ci
ul. W. Gałaja powstała nowa chaotyczna zabudowa.
Jednostka przestrzenna 3

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Kamedulsk , ks. K. Hamerszmita, od południa i zachodu
ulic W. Gałaja.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny – XVIII – XIX wiek, jeden z rzadkich przykładów bloków zabudowy
zamkni ty ulic W. Gałaja, ks. K. Hamerszmita i Kamedulsk ,
układ katastralny,
zabudowa drewniana ulicy Kamedulskiej obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków.
zabudowa drewniana i murowana ul. W. Gałaja, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa ul. ks. K. Hamerszmita obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
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i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium).
Elementy degraduj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
W północnej cz ci jednostki zachowany został historyczny układ przestrzenny wraz
z istniej cymi liniami zabudowy tworz cymi pierzeje i naro niki ul. ks. K. Hamerszmita,
W. Gałaja i Kamedulskiej. Na zapleczu ul. W. Gałaja, Kamedulskiej i ks. K. Hamerszmita
istniej tradycyjnie ukształtowane wn trza urbanistyczno – architektoniczne przestrzeni
kwartałów z du ym udziałem terenów zielonych. Przy ul. K. Hamerszmita i W. Gałaja
zachowały si katastralne układy działek wraz z historycznym układem podwórek i ogrodami.
Zabudowa ul. W. Gałaja i Kamedulskiej ma charakter małomiasteczkowy, przewa aj
budynki niskie w tym parterowe.
Jednostka przestrzenna 4

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Gen. W. Sikorskiego, T. Ko ciuszki, Pl. Marszałka
J. Piłsudskiego i ulic E. Plater.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych:
układ przestrzenny – XVIII – XIX – XX wiek. Pozostało ci po XVIII - wiecznym
układzie miasta jest „ ci ty” naro nik du ego rynku, czyli ł cznik pomi dzy ul. E. Plater,
a Pl. Marsz. J. Piłsudskiego,
zabudowa zachodniej pierzei ulicy T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa Placu Marszałka J. Piłsudskiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4.
niniejszego Studium),
dwa obiekty ruchome: figury w. Benedykta i w. Romualda przeniesione z klasztoru
w Wigrach, usytuowane przed frontem konkatedry pw. w. Aleksandra,
układ katastralny w południowej cz ci kwartału.
Elementy neutralne
zabudowa wokół budynku obecnej plebanii przy ul. E. Plater.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
budynek przy ul. T. Ko ciuszki 83 wraz z blokami Osiedla nr I,
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka:
W południowej cz ci jednostki, przy ul. T. Ko ciuszki zachowały si katastralne układy
działek wraz z historycznym układem podwórek i ogrodami. Przykładem takiej zabudowy
jest kamienica przy ul. T. Ko ciuszki 59 wraz z oficyn północn , południow i zamykaj c
podwórko oficyn zachodni . Północn cz
jednoski przecina ul. P. Suzina, która
jest dawn tras komunikacyjn na osi wschód - zachód. Ulica posiada historyczn , północn
zabudow pierzei, ma ona jednak niskie warto ci architektoniczne.
W północno - zachodniej cz ci jednostki historyczny układ urbanistyczny został zatarty
w wyniku powstałego tam w latach 60 XX wieku osiedla mieszkaniowego. Kwartał zamyka
odcinek ulicy Gen. W. Sikorskiego, wybudowany w ko cu lat 80 XX wieku, który
jest ingerencj w XIX - wieczny układ przestrzenny, jest jednocze nie przedłu eniem
ukształtowanej historycznie dzisiejszej ul. Gen. J. Dwernickiego.
Jednostka przestrzenna 5

Jednostka zamkni ta jest ul. Gen. J. Dwernickiego, T. Ko ciuszki, Chłodn i T. Noniewicza.
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Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa wschodniej pierzei ul. T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa północnej pierzei ul. Chłodnej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
układ katastralny w południowej cz ci kwartału oraz w posesjach przy ul. T. Ko ciuszki.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
bloki osiedla Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z obiektami handlowymi,
zabudowa gospodarcza i gara owa,
degraduj c dominant przestrzenn jest budynek dawnego Komitetu Wojewódzkiego
PZPR poprzedzony rozległym placem przy ul. T. Noniewicza,
otwarte przestrzenie wzdłu ul. T. Noniewicza.
Charakterystyka
W granicach jednostki zachowało si historyczne rozplanowanie układu przestrzennego.
Wzdłu ul. T. Ko ciuszki wyst puj : prostok tny układ działek oraz historycznie
ukształtowana linia zabudowy tworz ca zwart pierzej ul. T. Ko ciuszki i ul. Chłodnej wraz
z naro nikami. W zachodniej cz
jednoski przy ul. T. Ko ciuszki widoczne s katastralne
układy działek z historycznym układem podwórek (kamienica wraz z oficynami północn
i południow – przykład zabudowy przy ul. T. Ko ciuszki 78). Obiektem dysharmonizuj cym
przestrze urbanistyczn we wn trzu tej jednostki jest budynek dawnego Komitetu
Wojewódzkiego PZPR poprzedzony rozległym placem przy ul. T. Noniewicza, obecnie
siedziba Zespołu Szkół nr 1. W północno – wschodniej cz ci jednostki historyczny układ
urbanistyczny został zatarty w wyniku wybudowania tam osiedla mieszkaniowego, wraz
z wysok , dysharmonizuj c zabudow usługowo - handlow , która wkracza w gł b
rodkowej cz ci kwartału i zaciera jego katastralny układ. Jednostk zamyka
ul. Gen. J. Dwernickiego, która nie posiada zwartej zabudowy pierzei.
Jednostka przestrzenna 6

Jednostka jest zamkni ta ulicami: Chłodn , T. Noniewicza, L. Wary skiego i T. Ko ciuszki.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa wschodniej pierzei ul. T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa ul. Chłodnej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn
ewidencj zabytków,
zabudowa ul. L. Wary skiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium),
układ katastralny w południowej cz ci kwartału oraz na posesjach przy ulicach
T. Ko ciuszki i Chłodnej.
Elementy neutralne
budynki przy ul. T. Noniewicza 51 i 53,
budynek przy ul. Chłodnej 18.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa,
budynki Telekomunikacji, budynek mieszkalno - usługowy Yuniversalu, budynek PHU
Mirage.
Charakterystyka
W granicach jednostki zachowało si historyczne rozplanowanie układu przestrzennego
wzdłu ul. T. Ko ciuszki, wyst puje prostok tny układ działek oraz historycznie
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ukształtowana linia zabudowy tworz ca zwart pierzej ul. T. Ko ciuszki i Chłodnej wraz
z naro nikami. W pierzei ul. T. Noniewicza wprowadzono zabudow plombow .
Obecnie trwaj prace nad uporz dkowaniem wn trza tej jednostki, zaplecze ulic Chłodnej
i T. Ko ciuszki zagospodarowano zabudow mieszkalno – usługow , wprowadzono równie
komunikacj (nowe ulice i parkingi), umo liwiło to dojazd do nowo powstałych obiektów
i zaplecza kamienic przy ulicach: T. Ko ciuszki i T. Noniewicza. Wprowadzenie zabudowy
do wn trza kwartału spowodowało zwi kszenie nat enia ruchu.
Jednostka przestrzenna 7

Jednostka zamkni ta jest ulicami: L. Wary skiego, Wesoł , Wigiersk , T. Ko ciuszki.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa wschodniej pierzei ulicy T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa ul. Wigierskiej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn
ewidencj zabytków,
zabudowa ul. L. Wary skiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków,
wybrane budynki przy ul. Wesołej, obj te wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium),
układ katastralny w południowej cz ci kwartału oraz w posesjach przy ulicach
T. Ko ciuszki i Wesołej.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
hala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształc cego (widoczna od strony ul. Wesołej),
budynek byłego kina przy ulicy Ko ciuszki 24,
zabudowa gospodarcza i gara owa,
utylitarna zabudowa ul. Wesołej,
zabudowa w naro niku ulic Wesołej i L. Wary skiego.
Charakterystyka
W granicach jednostki zachowało si historyczne rozplanowanie układu przestrzennego który
wyznaczaj ulice: L. Wary skiego, T. Ko ciuszki, Wigierska, Wesoła i T. Noniewicza.
Wzdłu ul. T. Ko ciuszki wyst puje prostok tny układ działek zabudowy oraz historycznie
ukształtowana linia zabudowy tworz ca zwart
pierzej . W przylegaj cej
do ul. T. Ko ciuszki, zachodniej cz
kwartału utrzymano katastralne układy działek z XIX wiecznym układem podwórek (kamienica wraz z oficynami północn i południow ).
Jednostk od wschodu zamyka ul. Wesoła, przy której wyst puj : zabytkowa, szcz tkowa,
niska, drewniana zabudowa oraz współczesna zabudowa plombowa.
Jednostka przestrzenna 8

Jednostka zamkni ta jest ulicami: L. Wary skiego, T. Noniewicza, Wigiersk , Wesoł .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa ul. Wigierskiej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn
ewidencj zabytków,
zabudowa ul. L. Wary skiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków,
wybrane budynki tworz ce pierzej zachodni ul. T. Noniewicza, obj te wpisem
do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
wybrane budynki przy ul. Wesołej, obj te wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
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Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa,
utylitarna zabudowa ul. Wesołej,
budynek hotelu i budynki s siednie przy ulicy Noniewicza 39.

Charakterystyka
W granicach jednostki zachowało si historyczne rozplanowanie układu przestrzennego, który
wyznaczaj ulice: L. Wary skiego, Wigierska, Wesoła i T. Noniewicza. Jednostk od strony
zachodniej zamyka ulica Wesoła. Przy ul. Wesołej wyst puj zabytkowa, szcz tkowa, niska,
drewniana zabudowa oraz współczesna zabudowa plombowa.
Wn trze jednostki oraz pierzeja ul. T. Noniewicza s systematycznie zagospodarowywane
now zabudow plombow . Przy ul. T. Noniewicza, w jej północnej cz ci, zachowała
si zabytkowa zabudowa parterowa a w południowej równie historyczna zabudowa
drewniana.
Jednostka przestrzenna 9

Jednostka zamkni ta jest ulicami: T. Ko ciuszki, Wigiersk , T. Noniewicza, a od południa
rzek Czarn Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zabudowa wschodniej pierzei ul. T. Ko ciuszki, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4.
niniejszego Studium),
budynek przy ul. Wigierskiej 2 (przemieszczony na ul. Ko ciuszki 2A).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Wzdłu ulicy T. Ko ciuszki wyst puj prostok tny układ działek oraz historycznie
ukształtowana linia zabudowy tworz ca zwart pierzej ulicy. Na zapleczu ul. T. Ko ciuszki
zachowały si katastralny układy działek z XIX - wiecznym układem podwórek, oficyn
i szcz tkowo ogrodów (przykład kamienic przy ul. T. Ko ciuszki 4, 6, 8, 10). Przy ulicach
T. Noniewicza i Wigierskiej zachowały si niska, szcz tkowa zabudowa drewniana oraz
tereny niezagospodarowane. Obecnie wn trze jednostki jest cz ciowo zabudowane
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Apartamenty Arkadia), zlokalizowanymi przy
rzece. Reszt terenu stanowi nieuporz dkowane tereny zielone. Kwartał od południa zamyka
rzeka Czarna Ha cza otoczona wysokim drzewostanem oraz bulwarem nadrzecznym.
Jednostka przestrzenna 10

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Gen. W. Sikorskiego, W. Gałaja, Bakałarzewsk ,
od zachodu rzek Czarn Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ katastralny,
zabudowa drewniana i murowana ul. W. Gałaja, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4.
niniejszego Studium),
2 stanowiska archeologiczne: nr 17-84 (40/44) osada pó ne redniowiecze – okres
nowo ytny, nr 17-84 (41/45) lad osadnictwa – epoka kamienia.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
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Charakterystyka
Układ katastralny jednostki opisywanych ulic jest pozostało ci po XVIII - wiecznym
podziale działek poło onych uko nie w stosunku do ul. W. Gałaja. Wzdłu ul. W. Gałaja
zachowała si historycznie ukształtowana linia zabudowy, na jej zapleczu utrzymano
katastralne układy działek si gaj ce rzeki Czarnej Ha czy. Jednostka od strony zachodniej
zamyka rzeka Czarna Ha cza, otoczona rozległymi terenami zielonymi oraz ogrodami
i sadami. Od południa jednostk zamyka ul. Gen. W. Sikorskiego wybudowana w ko cu
lat osiemdziesi tych, b d ca ingerencj w XIX - wieczny układ przestrzenny, a jednocze nie
przedłu eniem dzisiejszej ul. Gen. J. Dwernickiego.
Jednostka przestrzenna 11

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Gen. W. Sikorskiego, E. Plater, Kamedulsk i W. Gałaja.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek (ingerencj w historyczny układ przestrzenny jest ulica
Gen. W. Sikorskiego, która została zbudowana w latach 80 XX wieku),
drewniana i murowana zabudowa ul. Kamedulskiej i W. Gałaja, obj ta wpisem
do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium),
budynek przy ul. E. Plater nr 43.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa osiedla mieszkaniowego,
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Układ katastralny kwartału opisywanych ulic jest w znacznej cz ci zniekształcony.
Historyczny układ działek jest zachowany w bezpo rednim s siedztwie ulic W. Gałaja
i Kamedulskiej. Wzdłu ulic W. Gałaja i Kamedulskiej zachowano tradycyjn zasad
parcelacji kwartałów oraz historycznie ukształtowan lini zabudowy wraz z katastralnymi
układami działek. Przy ul. Kamedulskiej zachowała si niska drewniana zabudowa.
Historyczny układ urbanistyczny jednostki w jej wn trzu i wzdłu zachodniej pierzei ulicy
Emilii Plater został zatarty w wyniku powstałego w jego wn trzu w latach 80 XX wieku
osiedla mieszkaniowego. Kwartał od strony północnej zamyka ul. Gen. W. Sikorskiego,
wybudowana w ko cu lat osiemdziesi tych. Jest ona ingerencj w XIX wieczny układ
przestrzenny, a jednocze nie przedłu eniem dzisiejszej ul. Gen. J. Dwernickiego.
Jednostka przestrzenna 12

Jednostka zamkni ta jest ulicami: T. Ko ciuszki, Gen. W. Sikorskiego i Bulwarow
od północy zamyka j umowna linia granicy obszaru chronionego układu urbanistycznego
miasta Suwałk.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zespół szpitala miejskiego (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa,
Zabudowa wtórna uzupełniaj ca zabudow zespołu szpitala.
Charakterystyka
Jednostk od strony południowej zamyka ul. Gen. W. Sikorskiego wybudowana w ko cu
lat 80 XX wieku, która ingeruje w XIX - wieczny układ przestrzenny, a jednocze nie stanowi
przedłu enie dzisiejszej ulicy J. Dwernickiego. Przy ul. T. Ko ciuszki zachował si zespół
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dawnego szpitala. Od strony zachodniej kwartał zamyka ul. Bulwarowa wraz z nisk
współczesn zabudow jednorodzinn .
Jednostka przestrzenna 13

Jednostka zamkni ta jest ulicami: G. Narutowicza, T. Noniewicza, Gen. J. Dwernickiego
i T. Ko ciuszki.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zabudowa północnej pierzei ul. Gen. J. Dwernickiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa południowej pierzei ul. S. eromskiego, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Jednostk w jej północnej cz ci tworzy przedwojenna dzielnica domów jednorodzinnych,
zlokalizowanych wzdłu ulic G. Narutowicza i S. eromskiego, od strony południowej
zamyka j pierzeja ul. Gen. J. Dwernickiego, w której oprócz historycznej wyst puje równie
współczesna zabudowa w postaci bloku mieszkalnego i domów jednorodzinnych oraz hotelu
Velvet. Wn trze jednostki jest obecnie zagospodarowywane now nisk zabudow
mieszkaln jednorodzinn .
Jednostka przestrzenna 14

Jednostka ograniczona jest ulicami: Bulwarow , Gen. Z. Podhorskiego, gen. J. Dwernickiego,
T. Noniewicza, G. Narutowicza, T. Ko ciuszki, a pomi dzy ulicami T. Ko ciuszki
i Bulwarow fragmentem umownej linii granicy obszaru chronionego układu urbanistycznego
miasta Suwałk.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zabudowa północnej pierzei ul. Gen. J. Dwernickiego, wraz z budynkami dawnego aresztu,
obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
zabudowa południowej i północnej pierzei ul. G. Narutowicza, obj ta wpisem do rejestru
zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Jednostk w cz ci przyległej do ul. G. Narutowicza tworzy przedwojenna dzielnica domów
jednorodzinnych, od strony południowej zamyka j pierzeja ul. Gen. J. Dwernickiego, wraz
z budynkami byłego aresztu wbudowanymi we współczesne centrum handlowe. W granicach
jednostki, oprócz historycznej wyst puje równie zabudowa współczesna, zarówno w postaci
obiektów pawilonów handlowych, bloku mieszkalnego, jak te budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w ró nym stanie technicznym. Pomi dzy ulicami Bulwarow ,
a T. Ko ciuszki wybudowano centrum handlowe sieci Tesco. Wn trze tej jednostki
jest zagospodarowywane do chaotycznie.
Jednostka przestrzenna 15

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Gen. J. Dwernickiego, Utrat , Sejne sk i T. Noniewicza.
Cz

IV – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

80 | S t r o n a

Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zabudowa północnej pierzei Małego Rynku (ulica Sejne ska), obj ta wpisem do rejestru
zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 5.4. niniejszego Studium),
zabytkowy budynek przy ul. Noniewicza 36,
zabytkowy budynek przy ul. T. Noniewicza 42,
zabytkowy budynek przy ulicy Sejne skiej 21.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
bloki mieszkalne przy ul. T. Noniewicza,
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny oraz układ katastralny kwartału opisywanych ulic został
zatarty w wyniku wybudowanego w jego wn trzu w latach 70 XX wieku osiedla
mieszkaniowego. Wzdłu ul. T. Noniewicza powstały bloki mieszkalne, zachowały
si historyczny budynek przy ul. T. Noniewicza 42 oraz zabytkowa zabudowa na styku
z ul. Sejne sk , a tak e północna pierzeja „Nowego Rynku”. Ulica 1 Maja, pierwotnie
dochodz ca do ulicy Gen. J. Dwernickiego, została skrócona i ko czy si
lepo,
na jej dotychczasowym przebiegu wybudowano budynki.
Jednostka przestrzenna 16

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Sejne sk , M. Konopnickiej, Krótk i T. Noniewicza.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
„Mały Rynek” (obecnie plac im. Marii Konopnickiej), w ramach układu urbanistycznego
miasta, obj ty wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj
zabytków.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
du e, chaotyczne nagromadzenie elementów małej architektury, w tym elementów
tymczasowych
Charakterystyka
Dawny tzw. Nowy Rynek obecnie plac im. Marii Konopnickiej, swój historyczny charakter
stracił w latach 60 XX wieku, kiedy to na terenie miejskiego placu handlowego zasadzono
drzewa, stworzono zielony skwer i ustawiono pomnik poetki Marii Konopnickiej.
W południowej cz ci placu zbudowano pawilon handlowy. W 2013 r., w wyniku realizacji
projektu przebudowy, rozebrano przedmiotowy budynek, dokonano wymiany nawierzchni
ulic i placu, z utrzymaniem elementów zieleni, wprowadzono elementy placu
wielofunkcyjnego oraz plac zabaw dla dzieci.
Jednostka przestrzenna 17

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Sejne sk , 1 Maja, L. Wary skiego i T. Noniewicza oraz
ulicami Krótk i M. Konopnickiej, tworz cymi pierzeje dawnego Nowego Rynku.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zabudowa południowej i wschodniej pierzei Nowego Rynku, obecnie placu im. Marii
Konopnickiej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj
zabytków . (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa osiedla mieszkaniowego,
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zabudowa gospodarcza i gara owa,
zabudowa współczesna w naro niku ulic T. Noniewicza i L. Wary skiego.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny jednostki w granicach opisywanych ulic został zatarty
w wyniku powstania w jej wn trzu osiedla mieszkaniowego. W obszarze tym zachował
si historyczny przebieg ul. M. Konopnickiej, L. Wary skiego, Sejne skiej i 1 Maja. Tylko
przy ul. M. Konopnickiej b d cej jednocze nie pierzej Nowego Rynku zachowała
si historyczna zabudowa, pozostałe ulice tworz ce pierzeje Nowego Rynku nie maj ju
historycznej zabudowy.
Jednostka przestrzenna 18

Jednostka zamkni ta jest ulicami: L. Wary skiego, 1 Maja, Wigiersk i T. Noniewicza.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zabudowa ulicy Ciesielskiej, obj ta wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk
i gminn ewidencj zabytków,
osiedle domów mieszkalnych z lat 40 XX w,
drewniana zabudowa ul. Wigierskiej, obj ta wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zespół budynków Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej,
zabudowa osiedla mieszkaniowego,
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny jednostki w jej zachodniej cz ci został zatarty w wyniku
powstałego przy ulicy T. Noniewicza zespołu dawnego Urz du Wojewódzkiego, obecnej
Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej. We wn trzu kwartału znajduje si 5 budynków
mieszkalnych z lat 40 XX wieku. Przy ul. Ciesielskiej zachowała si historyczna zabudowa.
Od strony południowej jednostk zamyka ul. Wigierska, przy której zachowała
si szcz tkowa, niska zabudowa drewniana.
Historyczny układ urbanistyczny cz ci opisywanego terenu na północ od ulicy Ciesielskiej
został zatarty w wyniku powstałego w jego wn trzu w latach 60 XX wieku osiedla
mieszkaniowego. W kwartale zachowało si historyczne rozplanowanie ulic L. Wary skiego,
T. Noniewicza, 1 Maja i Ciesielskiej.
Jednostka przestrzenna 19

Jednostka zamkni ta jest ulicami: T. Noniewicza, Wigiersk , 1 Maja, a od południa rzek
Czarn Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
układ katastralny,
zabytkowy budynek browaru, wpisany do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków,
budynki przy południowej pierzei ulicy Wigierskiej, obj te wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4.
niniejszego Studium),
stanowisko archeologiczne na północnym brzegu Czarnej Ha czy: nr 17-84 (34/38) lad
osadnictwa - epoka kamienia.
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Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa gospodarcza w wi kszo ci w złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Wzdłu ulic Wigierskiej, T. Noniewicza i 1 Maja zachowały si historycznie ukształtowane
linie zabudowy wraz z katastralnymi układami działek. Przy ulicach T. Noniewicza
i Wigierskiej zachowała si zabytkowa niska drewniana zabudowa. Wn trze jednostki
wypełniaj rozległe tereny zielone, na zapleczu ul. Wigierskiej znajduje si obiekt
zabytkowego browaru. Jednostk od strony południowej zamyka rzeka Czarna Ha cza wraz
z przylegaj cym do niej bulwarem nadrzecznym.
Jednostka przestrzenna 20

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Sejne sk , Utrat , L. Wary skiego i 1-go Maja.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
budynek nr 19 w pierzei ulicy 1 Maja, obj ty wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
budynek nr 8 w pierzei ul. Utrata obj ty wpisem do wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza cz ciowo w złym stanie technicznych,
zabudowa osiedla mieszkaniowego.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został zatarty w wyniku powstałego w jego
wn trzu osiedla mieszkaniowego oraz zabudowy usługowej.
Jednostka przestrzenna 21

Jednostka ograniczona jest ulicami: 1 Maja, L. Wary skiego, Utrat oraz rzek Czarn
Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
układ katastralny pochodz cy w południowej cz ci kwartału prawdopodobnie z XVIII w,
budynki przy ulicy Wigierskiej obj te wpisem do rejestru zabytków oraz do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium),
stanowisko archeologiczne w dolinie rzeki Czarnej Ha czy nr 17-84 (34/38) lad
osadnictwa – epoka kamienia.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza cz ciowo w złym stanie technicznych,
zabudowa osiedla mieszkaniowego.
Charakterystyka:
Wzdłu ulic Wigierskiej i 1 Maja zachowały si historycznie ukształtowane linie zabudowy
przy południowej pierzei ul. Wigierskiej, a tak e katastralne układy działek. Historyczny
układ urbanistyczny jednostki został zatarty w wyniku powstałego w jego wn trzu osiedla
mieszkaniowego oraz zabudowy usługowo – przemysłowej. Przy ul. Wigierskiej zachowała
si niska zabudowa drewniana.
Jednostka przestrzenna 22

Jednostka obejmuje tereny poło one po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
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zespół koszarowy przy ul. Wojska Polskiego z ko ca XIX wieku, cz
wschodnia,
zespół szpitala garnizonowego w zespole koszarowym przy ul. Wojska Polskiego z ko ca
XIX wieku, cz
wschodnia (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka:
Jednostka obejmuje teren byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego, tzw. cz
wschodni .
Znaczn cz
terenu stanowi tereny wojskowe zamkni te.
Historyczny układ tego obszaru zostaje uzupełniany budynkami współczesnymi. Na terenach
bezpo rednio przyległych do ul. Wojska Polskiego wybudowano budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz obiekt usługowy.
Jednostka przestrzenna 23

Jednostka obejmuje teren byłych koszar poło ony po zachodniej stronie ul. Wojska Polskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zespół koszarowy przy ul. Wojska Polskiego z ko ca XIX wieku, cz
zachodnia
(cerkiew, obecnie ko ciół wi tych Piotra i Pawła, kasyno, budynki przy ul. Wojska
Polskiego 36, 38, 44 i 46, cmentarz), zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego
Studium.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje teren byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego, tzw. cz
zachodni .
Historyczny układ tego obszaru został w znacznym stopniu zachowany. W granicach
jednostki w ostatnich latach wybudowane zostały nowe budynki mieszkalne wielorodzinne
przy ul. T. Ko ciuszki. Przy ul. Batalionów Chłopskich powstaje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna szeregowa.
Jednostka przestrzenna 24

Jednostka obejmuje teren byłych koszar poło onych przy ul. 23 Pa dziernika.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zespół koszarowy przy ul. 23 Pa dziernika z 2 połowy XIX wieku (zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
wprowadzenie dominanty architektonicznej w postaci wie ko cioła.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje teren byłych koszar przy ul. 23 Pa dziernika.
Historyczny układ tego obszaru został w znacznym stopniu zachowany.
Jednostka przestrzenna 25

Jednostka obejmuje teren byłych koszar poło onych przy ul. Gen. K. Pułaskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zespół koszarowy przy ul. Gen. K. Pułaskiego lata 90 XIX wieku (zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
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Jednostka obejmuje teren byłych koszar przy ulicy Gen. K. Pułaskiego.
Historyczny układ tego obszaru został w znacznym stopniu zachowany.
Jednostka przestrzenna 26

Jednostka obejmuje tereny kolejowe (w wi kszo ci stanowi ce tereny zamkni te).
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
zachowany układ torowisk,
budynek dworca PKP przy ulicy Kolejowej,
budynek dworca PKP Papiernia,
budynki poło one przy ul. Kolejowej obj te wpisem do rejestru zabytków
oraz wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4.
niniejszego Studium),
budynek poło ony przy ul. Utrata 1 obj ty wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
stanowisko archeologiczne w rejonie skrzy owania z ulic Sejne sk nr 17-84 (28/32) lad
osadnictwa mezolit – epoka elaza.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa gospodarcza i gara owa.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje tereny kolejowe w wi kszo ci stanowi ce tereny zamkni te. Oprócz
torów szlakowych i bocznic na terenach kolejowych znajduj si trójk ty nawrotu
zlokalizowane na Papierni i w rejonie skrzy owania linii kolejowej z ul. Sejne sk . U zbiegu
ulic Utraty i Przytorowej, poza terenami kolejowymi usytuowane s dworzec PKS
oraz obiekty byłej ciepłowni centrum.
W opisywanym obszarze zachowane zostały historyczny układ torowisk, lokalizacja dworca,
zabudowa na terenach kolejowych.
Jednostka przestrzenna 27

Jednostka ograniczona jest ulicami: Sejne sk , Utrat , Przytorow , a do zachodu terenami
kolejowymi.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
molenna staroobrz dowców przy ul. Sejne skiej,
budynek przy ulicy Sejne skiej 39, obj ty wojewódzk i gminn ewidencj zabytków.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna, zabudowa mieszkaniowa
i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym, zatarte podziały terenu.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został zatarty w wyniku szeregu przekształce
oraz wybudowania obiektów usługowych i produkcyjnych. Ogólnie teren ten charakteryzuje
si chaotycznymi podziałami oraz rozmieszczeniem zabudowy.
Jednostka przestrzenna 28

Jednostka zamkni ta jest ulicami: Utrat , Sejne sk , a od wschodu i południa ulic
L.Wary skiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zespół koszarowy przy ul. Sejne skiej z ko ca XIX wieku,
budynki obj te wpisem do rejestru zabytków oraz wojewódzk i gminn ewidencj
Cz

IV – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

85 | S t r o n a

zabytków (zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
osiedle mieszkaniowe o braku cech zabytkowych,
chaotyczna zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna, gospodarcza w rednim i złym
stanie technicznym,
przekształcone, przebudowane budynki koszarowe wewn trz kwartału zabudowy.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został w znacznym stopniu zachowany.
Niektóre budynki uległy przekształceniom, ł cznie z przebudow . Uzupełnieniem istniej cej
zabudowy s budynki współczesne.
Jednostka przestrzenna 29

Jednostka ograniczona jest ulicami: Utrat , L. Wary skiego, Sejne sk , od wschodu terenami
kolejowymi, a od południa rzek Czarn Ha cz .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
układ przestrzenny XIX – XX wiek,
zespół elektrowni miejskiej obj ty wpisem do rejestru zabytków,
budynki poło ne przy ulicy Utrata obj te wojewódzk i gminn ewidencj zabytków
(zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna, w rednim i złym stanie
technicznym,
budynki mieszkalne i gospodarcze w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został w znacznym stopniu przekształcony.
Od strony ulicy Utrata zachowały si historyczne podziały terenu. Zabudowa w skich działek
stopniowo ulegała wymianie na nowe obiekty. Północna cz
obszaru zabudowana jest
obiektami o funkcjach usługowych i usługowo - produkcyjnych.
Jednostka przestrzenna 30

Jednostka zamkni ta jest od zachodu ul. Utrat , od północy rzek Czarn Ha cz ,
od wschodu i południa terenami kolejowymi.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
budynki poło ne przy ul. Utrata obj te wojewódzk i gminn ewidencj zabytków
(zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
stanowisko archeologiczne nr 17-84 (32/36) lad osadnictwa – epoka kamienia.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa,
budynki mieszkalne i gospodarcze w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został w znacznym stopniu przekształcony.
Od strony ul. Utrata zachowały si historyczne podziały terenu. Zabudowa działek stopniowo
ulega wymianie na nowe obiekty. Wn trze jednostki zabudowane jest budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Jednostka przestrzenna 31

Jednostka zamkni ta jest od zachodu ul. Wojska Polskiego, od północy rzek Czarn Ha cz ,
od wschodu ul. Utrata, jej południow granic wyznaczaj skrajne działki osiedla
Cz
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mieszkaniowego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
stanowiska archeologiczne w dolinie rzeki Czarnej Ha czy nr 17-84 (33/37) osada, pó ne
redniowiecze – okres nowo ytny.
brak jest obiektów o warto ciach zabytkowych i kulturowych.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
budynki mieszkalne i gospodarcze w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Jednostka stanowi osiedle domów jednorodzinnych wolno stoj cych i w zabudowie
bli niaczej.
Jednostka przestrzenna 32

Jednostka zamkni ta jest od północy osiedlem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
od zachodu ul. Utrata, od wschodu wojskowymi terenami zamkni tymi i fragmentem ulicy
Wojska Polskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
fragment zespołu koszarowego przy ul. Wojska Polskiego - budynki WAK 51 i WAK 52,
obj te wojewódzk i gminn ewidencj zabytków (zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Historyczny układ urbanistyczny tego obszaru został w znacznym stopniu przekształcony.
Teren dzieli ul. Sportowa przy której zlokalizowane s nowe budynki mieszkalne
wielorodzinne i usługowe. Tereny poło one w południowej cz ci jednostki wchodz
w obszar Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód. Na terenach tych
wybudowane s obiekty Parku. W ich pobli u powstał hotel. Przy ul. Sportowej
zlokalizowane s równie ogrody działkowe.
Jednostka przestrzenna 33

Jednostka zamkni ta jest od północy ulic Bakałarzewsk , od wschodu rzek Czarn Ha cz
i ulic Wojska Polskiego, od południa ulic Le n , a od zachodu projektowan ulic klasy
G główna.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki brak jest budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz obj tych
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
stanowiska archeologiczne w północno-wschodniej cz ci obszaru w pobli u rzeki
nr 17-84(38/42) osada pó ne redniowiecze-okres nowo ytny, nr 17-84 (37/41) lad
osadnictwa – mezolit, epoka elaza oraz w rejonie ul. Grunwaldzkiej: nr 17-84 (36/40)
pracownia krzemieniarska – epoka kamienia, nr 17-84 (35/39) lad osadnictwa – epoka
kamienia.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna, w rednim stanie technicznym,
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznych.
Charakterystyka
Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren poło ony
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pomi dzy ulicami Wojska Polskiego, Le n i M. Buczka oraz na zachód od ul. M. Buczka
obejmuje osiedla zabudowy mieszkaniowej. Zachodni obszar jednostki jest niezabudowany,
a tereny u ytkowane s rolniczo. W skład jednostki wchodz tereny rekreacyjne wraz
z zalewem Arkadia oraz tereny ogródków działkowych przy ul. Zastawie.
Jednostka przestrzenna 34

Jednostka obejmuje cmentarze przy ulicach Bakałarzewskiej i Zarzecze.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
stara cze cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Bakałarzewskiej nr rej. A-520,
cmentarz prawosławny przy ul. Zarzecze nr rej. A-618,
cmentarz ydowski przy ul. Zarzecze nr rej. A-499,
cmentarz ewangelicki przy ulicy Zarzecze nr rej. A-1009,
kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim nr rej. A-463,
prawosławna cerkiew cmentarna nr rej. A-57,
cmentarz muzułma ski obj ty wpisem do wojewódzkiej i gminnej ewidencj zabytków,
cmentarz staroobrz dowców (wydzielony z cmentarza prawosławnego) obj ty wpisem
do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Charakterystyka
Historyczne ukształtowanie tego obszaru zostało w znacznym stopniu przekształcone.
Jednostka przestrzenna 35

Jednostka zamkni ta jest od północy ulic Gen. W. Sikorskiego, od wschodu rzek Czarn
Ha cz , od południa ulic Bakałarzewsk a od zachodu projektowan ulic klasy G - główna.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki brak jest budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz obj tych
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
stanowisko archeologiczne w pobli u rzeki Czarnej Ha czy nr 17-84 (42/46) okres
pó nego redniowiecza – okres nowo ytny.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna, w rednim stanie technicznym,
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka:
Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Obejmuje
on zarówno osiedle zabudowy mieszkaniowej Zielona Górka, jak i tereny zabudowy
usługowej. Przy ul. Gen. W. Sikorskiego zlokalizowane s budynki szkoły. Zachodni obszar
jednostki jest niezabudowany, a tereny u ytkowane s rolniczo.
Jednostka przestrzenna 36

Jednostka zamkni ta jest od zachodu i północy granic administracyjn miasta, od wschodu
ulic M. Reja, od południa ulic Gen. W. Sikorskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
młyn wodny na Krzywólce obj ty wpisem do wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków,
stanowiska archeologiczne w rejonie pradoliny Czarnej Ha czy:
nr 17-84 (8/7) lad osadnictwa – chronologia nieokre lona,
nr 17-84 (13/12) lad osadnictwa – mezolit – epoka elaza,
nr 17-84 (12/11) lad osadnictwa – epoka kamienia,
nr 17-84 (11/10) lad osadnictwa – epoka kamienia,
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nr 16-84 (2/9) cmentarzysko kurhanowe – kultura sudowska V-VI w.,
nr 16-84 (1/8) cmentarzysko kurhanowe – kultura sudowska V-VI w.,
nr 16-84 (3/10) osada kultura sudowska – pó ny okres rzymski,
nr 17-84 (10/9) lad osadnictwa – epoka kamienia,
nr 17-84 (9/8) lad osadnictwa – mezolit – epoka br zu,
nr 17-84 (8/1) obozowisko – osada epoka kamienia,
nr 17-84 (16/18) obozowisko – pó ny paleolit,
nr 17-84 (17/19) obozowisko – epoka kamienia,
nr 17-84 (15/17) lad osadnictwa – mezolit – epoka elaza,
nr 17-84 (14/16) lad osadnictwa – epoka kamienia,
nr 17-84 (18/20) lad osadnictwa – epoka kamienia,
nr 16-84 (11/11) osada – XVII-XVIII w.,
nr 17-84 (44/48) lad osadnictwa – epoka elaza,
nr 17-84 (43/47) lad osadnictwa – epoka kamienia – epoka elaza,
nr 17-84 (45/49) lad osadnictwa – wczesna epoka elaza,
nr 17-84 (46/50) osada – pó ne redniowiecze – okres nowo ytny,
nr 17-84 (4/4) znalezisko lu ne – neolit,
nr 17-84 (5/5) znalezisko lu ne/neolit,
nr 16-84 (4/12) obozowisko – mezolit,
nr 16-84 (6/14) obozowisko – neolit,
nr 16-84 (7/15) obozowisko – neolit,
nr 16-84 (9/16) obozowisko – chronologia nieokre lona,
nr 16-84 (10/17) obozowisko – chronologia nieokre lona,
nr 16-84 (1/21) lad osadnictwa –pó ne redniowiecze.

układ przestrzenny XIX-XX wiek (fragment w granicach strefy ochrony konserwatorskiej).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym,
Charakterystyka
Obszar jednostki jest silnie zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Kwartał
od strony południowej zamyka ul. Gen. W. Sikorskiego wybudowana w ko cu lat 80 XX
wieku, ingeruj ca w XIX wieczny układ przestrzenny, stanowiaca przedłu enie dzisiejszej
ul. Gen. J. Dwernickiego. Wzdłu ul. Gen. W. Sikorskiego powstała nowa III kondygnacyjna
zabudowa mieszkalno - usługowa. Obszar jednostki przecina dolina rzeki Czarnej Ha czy.
Tereny pomi dzy ulicami M. Reja, Szpitaln , W. Reymonta i Ogrodow zabudowane
s budynkami mieszkalnymi, na północy budynkami wielorodzinnymi. W rejonie północnym
znajduje si zespół szpitala wojewódzkiego. Na północ od rzeki znajduj si tereny rolne oraz
zwarta zabudowa sołectwa Krzywólka. Na południu jednostka obejmuje obszar rozległych
terenów zielonych. Na terenach tych znajduje si miejskie uj cie wody.
Jednostka przestrzenna 37

Jednostka zamkni ta jest od północy ul. Armii Krajowej, od wschodu ul. Gen. K. Pułaskiego,
od południa ulic Gen. Z. Podhorskiego, a od zachodu ul. M. Reja.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Cz
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Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren obejmuje
osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Jednostka przestrzenna 38

Jednostka zamkni ta jest od północnego wschodu ulic Armii Krajowej, południowo wschodni granic stanowi styk terenów osiedli mieszkaniowych i terenów niezabudowanych
a od południowego – zachodu i zachodu ulice wierkowa i Gen. K. Pułaskiego.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren obejmuje
osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenu zabudowy usługowej, w tym
o funkcjach administracyjnych.
Jednostka przestrzenna 39

Jednostka ograniczona jest od północy ul. Klonow , od wschodu ul. Ró an , od południa
ulicami Kolejow i Północn a od zachodu ul. Modrzewiow .
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym,
zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren obejmuje
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynki mieszkalne wielorodzinne
zlokalizowane przy ul. Klonowej oraz budynki o funkcjach usługowych zlokalizowane przy
ul. Północnej.
Jednostka przestrzenna 40

Jednostka ograniczona jest od północy ulicami Kolejow i Północn , od wschodu ul. Armii
Krajowej a od południa i zachodu terenami kolejowymi.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków,
budynki przy ul. Kolejowej wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
(zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 5.4. niniejszego Studium).
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rednim i złym stanie technicznym,
zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Obszar jednostki jest do zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren obejmuje
osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Kamena, budynki mieszkalne jednorodzinne
zlokalizowane przy ulicach Kolejowej, Północnej, Zwrotniczej i Parowozowej.
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Jednostka przestrzenna 41

Jednostka zamkni ta jest od północy ul. Północn , od wschodu i południa terenami
kolejowymi a od zachodu ul. Armii Krajowej.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Obszar jednostki obejmuje tereny usługowo - produkcyjne (fabryka mebli, zakład produkcji
stolarki okiennej, salon samochodowy itp.).
Jednostka przestrzenna 42

Jednostka ograniczona jest od wschodu granic administracyjn miasta, od południa rzek
Czarn Ha cz a od zachodu terenami kolejowymi.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
stanowiska archeologiczne w południowo-wschodniej cz ci obszaru w pobli u rzeki
Czarnej Ha czy: 17-84 (23/25) lad osadnictwa – pó ny paleolit, 17-84 (24/26) lad
osadnictwa – pó ny paleolit, 17-84 (25/27) lad osadnictwa – pó ny paleolit, 17-84 (26/28)
lad osadnictwa – pó ny paleolit, 17-84 (27/29) lad osadnictwa – pó ny paleolit, 17-84
(1/3) lad osadnictwa chronologia nieokre lona, 17-84 (47/52) obozowisko – pó ny
paleolit, 17-84 (7/6) lad osadnictwa – kultura pradziejowa, 17-84 (49/54) obozowisko –
epoka kamienia, 17-84 (48/53) lad osadnictwa – pó ny paleolit.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
chaotyczna zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Obszar jednostki obejmuje tereny produkcyjne i przemysłowo - składowe i jest do
zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania. Teren charakteryzuje si chaotycznymi
podziałami b d cymi wynikiem wieloletnich przekształce . We wschodniej cz ci terenu,
przy ul. D brówka zlokalizowane jest osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Jednostka przestrzenna 43

Jednostka ograniczona jest od północy rzek Czarn Ha cz , od wschodu i południa granic
administracyjn miasta a od wschodu terenami kolejowymi.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
stanowiska archeologiczne w północno-wschodniej cz ci obszaru w pobli u rzeki Czarnej
Ha czy: nr 17-84 (29/33) lad osadnictwa – epoka kamienia, nr 17-84 (30/34) osada –
okres nowo ytny, nr 17-84 (31/35) lad osadnictwa – epoka kamienia, 17-84 (20/22) lad
osadnictwa – kultura sudowska, 17-84(19/21) lad osadnictwa – epoka kamienia, 17-84
(22/24) lad osadnictwa – mezolit, epoka elaza, 17-84 (21/23) lad osadnictwa – mezolit,
epoka elaza, 17-84 (3/3) znalezisko lu ne – epoka kamienia.
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Charakterystyka
Teren w wi kszo ci obejmuje tereny rolne u ytkowane rolniczo oraz tereny, na których
prowadzone jest wydobycie kruszywa naturalnego. Wyj tek stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostoj ca przy ul. S.Staniszewskiego.
Jednostka przestrzenna 44

Jednostka obejmuje tereny le ne poło one w granicach obszaru Natura 2000. Ograniczona
jest lini kolejow i granic administracyjn miasta.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Charakterystyka
Obszar jednostki obejmuje tereny le ne poło one w granicach obszaru Natura 2000.
Jednostka przestrzenna 45

Jednostka ograniczona jest od północy i wschodu terenami kolejowymi a od południa
i zachodu granic administracyjn miasta.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna w rednim i złym stanie technicznym,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje tereny produkcyjno - przemysłowe poło one w wi kszo ci w granicach
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tereny zabudowy sołectwa Dubowo poło one
po obu stronach ulicy Dubowo I oraz tereny rolne.
Jednostka przestrzenna 46

Jednostka ograniczona jest od północy ul. Gen. W Sikorskiego, od wschodu projektowana
ulic G – główn , od południa terenami kolejowymi, a od zachodu granic administracyjn
miasta.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa usługowa i usługowo - produkcyjna w rednim i złym stanie technicznym.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje tereny produkcyjno - przemysłowe poło one w rejonie ul. Le nej, tereny
lotniska oraz tereny rolne.
Jednostka przestrzenna 47

Jednostka ograniczona jest od północy i wschodu granic administracyjn miasta od południa
gruntami sołectwa Szwajcaria a od zachodu ul. M. Reja.
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Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki wyst puj 2 mogiły członków ruchu oporu z II wojny wiatowej
obj te wpisem do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,
rezerwat archeologiczny cmentarzysko Ja wingów stanowisko archeologiczne nr 16-84
(1/1) cmentarzysko – okres rzymski, stanowisko archeologiczne nr 16-84 (2/24)
cmentarzysko pó ny okres rzymski, stanowisko nr 16-84 (3/25) osada – pó ny okres
rzymski.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje tereny le ne z rezerwatem cmentarzysko Ja wingów oraz fragment
terenów zabudowanych sołectwa Szwajcaria.
Jednostka przestrzenna 48

Jednostka ograniczona jest od północy terenami le nymi, od wschodu ulic
Gen. K. Pułaskiego, od południa ul. Armii Krajowej a od zachodu ul. M. Reja.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki brak jest budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz obj tych
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków,
cmentarz wojenny z II wojny wiatowej ( ołnierzy radzieckich) przy ul. M. Reja, wpisany
do rejestru zabytków oraz obj ty wojewódzk i gminn ewidencj zabytków.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje na północy tereny rolne i zabudowane sołectwa Szwajcaria. Obszar
na cz
północn i południow dzieli trasa projektowanej obwodnicy Suwałk. Cz
południowa posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym
przeznaczono tereny pod lokalizacj obiektów wielkopowierzchniowych.
Jednostka przestrzenna 49

Jednostka ograniczona jest od północy ul. Gen. K. Pułaskiego, od wschodu granic
administracyjn miasta, od południa ulic Północn , a od zachodu terenami osiedli
mieszkaniowych i ulic Armii Krajowej.
Elementy o warto ciach zabytkowych i kulturowych
w obr bie jednostki nie wyst puj budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obj te
wojewódzk i gminn ewidencj zabytków, jak równie udokumentowane stanowiska
archeologiczne.
Elementy degraduj ce i dysharmonizuj ce
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w rednim i złym stanie
technicznym.
Charakterystyka
Jednostka obejmuje na północy tereny rolne i zabudowane sołectwa Szwajcaria i tereny
ogrodów działkowych obejmuj cych Czarnoziem. W zachodniej cz ci jednostki usytuowane
jest osiedle zabudowy mieszkaniowej.
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6. Uwarunkowania wynikaj ce z rekomendacji i wniosków zawartych
w audycie krajobrazowym lub okre lenia przez audyt krajobrazowy granic
krajobrazów priorytetowych.
Na terenie miasta nie zachodz przesłanki do okre lenia warunków wynikaj cych
z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub okre lenia granic
krajobrazów priorytetowych.
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