7. Uwarunkowania wynikaj ce z warunków i jako ci ycia mieszka ców,
w tym ochrony ich zdrowia
O warunkach i jako ci ycia mieszka ców wiadczy mi dzy innymi dost pno
do infrastruktury społecznej, przez któr nale y rozumie zespół urz dze publicznych
zaspokajaj cych potrzeby socjalne w zakresie, o wiaty i nauki, kultury, opieki społecznej,
słu by zdrowia. Na jako
ycia mieszka ców składaj si równie sytuacja mieszkaniowa,
dost pno miejsc pracy, komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

7.1. O wiata i wychowanie

W roku szkolnym 2013/2014 Miasto Suwałki było organem prowadz cym nast puj ce
jednostki o wiatowe: 9 przedszkoli, 9 szkół podstawowych (w tym 3 samodzielne,
5 funkcjonuj cych w zespołach szkół oraz jedna szkoła specjalna), 8 gimnazjów (w tym
7 gimnazjów funkcjonuj cych w zespołach szkół oraz jedno gimnazjum specjalne), jedno
samodzielne liceum ogólnokształc ce, 10 zespołów szkół (w tym 4 zespoły szkół
podstawowych z gimnazjum, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjum, 1 zespół
szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjum i szkoł podstawow , 3 zespoły szkół
ponadgimnazjalnych), 4 placówki o wiatowe: Centrum Kształcenia Praktycznego, Suwalski
O rodek Doskonalenia Nauczycieli, o rodek szkolno - wychowawczy (internat, szkoła
podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiaj ca do pracy)
oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn .
Do ewidencji placówek i szkół niepublicznych prowadzonej przez Miasto Suwałki
w roku szkolnym 2013/2014 figurowało 21 szkół ponadgimnazjalnych (w tym dwie bez
uprawnie szkoły publicznej), 4 gimnazja, 3 szkoły podstawowe, 5 przedszkoli, 4 punkty
przedszkolne oraz 17 placówek niepublicznych.
W roku szkolnym 2013/2014 liczba dzieci i młodzie y w poszczególnych jednostkach
o wiatowych przedstawiała si nast puj co:
w grupie przedszkoli przyj to 2128 dzieci,
w grupie szkół podstawowych 4300 dzieci,
w grupie gimnazjów 2048 uczniów.
W szkołach ponadgimnazjalnych uczyło si
dla dorosłych kształciło si 182 słuchaczy.

3662 uczniów, natomiast w szkołach

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształc si w specjalnych o rodkach
szkolno - wychowawczych. W roku szkolnym 2013/2014 placówki przyj ły ogółem 190
uczniów.
Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 w ogólnodost pnych szkołach podstawowych
funkcjonowało 15 oddziałów integracyjnych, 7 oddziałów integracyjnych w gimnazjach oraz
2 klasy integracyjne w liceum ogólnokształc cym.
Do 4 oddziałów integracyjnych funkcjonuj cych w przedszkolach ucz szczało 20 dzieci
posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zaj ciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obj tych zostało
98 dzieci (124 godziny tygodniowo).
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obj ła poradnictwem 23 414 dzieci i młodzie y
z miasta i terenu powiatu.
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Porównuj c dane za rok szkolny 2013/2014, dotycz ce liczby dzieci i młodzie y
ucz szczaj cej do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z danymi zawartymi w „Strategii zrównowa onego rozwoju miasta Suwałk do roku 2020”,
stwierdzi nale y, e w poszczególnych rodzajach jednostek o wiatowych nast puje spadek
liczby uczniów.
Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach o wiatowych w roku szkolnym
2010/2011 w pełnym wymiarze wynosiła 1215 osoby.
Po uko czeniu szkół rednich, absolwenci mog w Suwałkach kontynuowa dalsz nauk
w funkcjonuj cych na terenie miasta szkołach wy szych w tym: Pa stwowej Wy szej Szkole
Zawodowej w Suwałkach oraz Wy szej Szkole Suwalsko - Mazurskiej im. Papie a Jana
Pawła II.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Pa stwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Placówka ta, kształc ca dzieci i młodzie , podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a pod wzgl dem merytorycznym podlega Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie. W najbli szych latach planowany jest dalszy rozwój szkoły w zwi zku
z rozbudow obiektu i budow Sali koncertowej.

7.2. Kultura

Sie miejskich instytucji kultury w Suwałkach stanowi :

Suwalski O rodek Kultury – prowadz cy od maja 2013 r. działalno w zakresie
organizacji wystaw, festiwali, przegl dów oraz konkursów i imprez plenerowych
z poszczególnych dziedzin sztuki. Przy O rodku działaj grupy taneczne i teatralne oraz
zespoły muzyczne. Organizowane s równie zaj cia z zakresu plastyki, malarstwa,
fotografii itp. Ponadto w ramach struktur SOK działalno prowadz miedzy innymi
Suwalska Orkiestra Kameralna oraz Zespół Pie ni i Ta ca Suwalszczyzna.
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej – pełni ca tak e funkcj biblioteki
powiatowej. Oprócz siedziby głównej przy ul. E. Plater na terenie miasta działaj trzy filie
zlokalizowane na północy (ul. Szpitalna 60, ul. Klonowa 41 i ul. Północna 26).

Muzeum Okr gowe – gromadz ce zbiory w dziedzinach: archeologii, geologii, etnografii,
historii i sztuki, mieszcz ce si w budynku zbudowanym w latach 1912 - 1913 przy
ul. T Ko ciuszki 81 (obecnie zako czono remont generalny budynku) oraz jego oddziały:
jeden zlokalizowany w budynku wzniesionym w latach 1826 - 1827, w przy
ul. T. Ko ciuszki 31 – Muzeum im. Marii Konopnickiej, drugi w budynku przy
ul. T. Ko ciuszki 45 (Centrum Sztuki Współczesnej). Oprócz organizowanych corocznie
wystaw czasowych, muzeum prezentuje nast puj ce ekspozycje stałe: „Pradzieje
Suwalszczyzny i Wschodnich Mazur”, „Z przeszło ci geologicznej Suwalszczyzny”,
„Alfred Wierusz-Kowalski”, „Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku” oraz „Maria
Konopnicka 1842 - 1910. Za zamkni tymi drzwiami czasu”. Dział Promocji
i Upowszechniania oprócz obsługi wystaw prowadzi ciesz ce si du popularno ci
w ród dzieci i młodzie y lekcje muzealne z zakresu archeologii, etnografii, sztuki i historii
regionu.
Poza wymienionymi powy ej instytucjami w Suwałkach działa Archiwum Pa stwowe,
które jest jednostk administracji specjalnej. Podlega ono bezpo rednio Naczelnemu
Dyrektorowi Archiwów Pa stwowych w Warszawie. Powołane jest do gromadzenia,
przechowywania, opracowywania i udost pniania materiałów archiwalnych. Do głównych
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zada Archiwum nale : kształtowanie i nadzór nad pa stwowym zasobem archiwalnym,
przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów, ich ewidencjonowanie
i opracowywanie materiałów archiwalnych, udost pnianie materiałów archiwalnych,
prowadzenie działalno ci naukowej i wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej
dotycz cej materiałów archiwalnych, prowadzenie rejestru niepa stwowego zasobu
archiwalnego, wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyci gów i reprodukcji
materiałów archiwalnych oraz za wiadcze sporz dzanych na ich podstawie.
Ponadto upowszechnianiem kultury na terenie miasta oraz podejmowaniem zada
z zakresu edukacji kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego zajmuj si literaci,
plastycy, fotograficy, ludzie teatru, muzycy oraz regionali ci działaj cy indywidualnie
czy te zrzeszeni w ró nego rodzaju stowarzyszeniach i zwi zkach.

7.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Na system opieki zdrowotnej w Suwałkach składaj si zarówno zakłady publiczne,
jak i prywatne. wiadczenie usług zdrowotnych na terenie miasta w 2013 r.,. realizowało
79 podmiotów (11 z nich to zakłady niepubliczne). Ponadto na terenie Suwałk działały
32 apteki.
W 2013 roku w Suwałkach funkcjonowały 3 szpitale publiczne (Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki
Zdrowotnej i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej O rodek Rehabilitacji).
Organem prowadz cym wszystkie te placówki jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
Zatrudnienie w tych jednostkach wynosi ogółem 159 lekarzy i 491 piel gniarek i poło nych.
Koncentracja usług z zakresu ochrony zdrowia ma miejsce w budynkach przychodni
lekarskich zlokalizowanych przy ulicach: Wary skiego 27, Młynarskiego 9 i Putry
9, w których swoj działalno prowadzi ponad połowa zarejestrowanych na terenie miasta
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Podstawowa opieka zdrowotna, w istotnym zakresie sprywatyzowana, charakteryzuje si
zadawalaj cym poziomem finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lecznictwo
zamkni te nale y do podmiotów publicznych i ze wzgl du na niewystarczaj ce rodki
na finansowanie systematycznie si zadłu a. Ma to istotny wpływ na funkcjonowanie szpitala,
w którym w ci gu ostatnich kilku lat zlikwidowano niektóre z oddziałów, przez co utrudniony
został dost p mieszka ców do wiadcze specjalistycznych.
Pomoc społeczna w mie cie realizowana jest w oparciu o:

Miejski O rodek Pomocy Społecznej przy ul. 23 Pa dziernika 20 wraz z systemem
transportu osób niepełnosprawnych, który realizuje zadania w zakresie: pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych; prowadzi równie noclegowni dla bezdomnych m czyzn,
Dom Pomocy Społecznej Kalina przy ul. Gen. K. Pułaskiego 66, realizuj cy zadania
z zakresu opieki nad osobami somatycznie chorymi (kobietami i m czyznami), w tym
zaj cia o charakterze terapeutycznym,
Placówk Opieku czo – Wychowawcz przy ul. 23 Pa dziernika 20 A, która realizuje
zadania interwencyjno-socjalizacyjne, zapewniaj c opiek
dzieciom i młodzie y
pozbawionym całkowicie lub cz ciowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym
społecznie,
O rodek Adopcyjno – Opieku czy przy ul. Szkolnej, realizuj cy zadania z zakresu pracy
z rodzinami zast pczymi, dzie mi umieszczonymi w tych rodzinach oraz prac socjaln
z rodzicami naturalnymi; opiek pedagogiczn i psychologiczn s obj te dzieci z terenu
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miasta Suwałk, przebywaj ce w rodzinach zast pczych,
Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii Naj wi tszego Serca Pana Jezusa,
placówki opieku czo – wychowawcze wsparcia dziennego.

Analiza obecnego stanu infrastruktury społecznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki
społecznej wskazuje, e nadal istniej niedobory. Z danych zawartych w tek cie Studium,
dotycz cych charakterystyki miasta w zakresie ludno ci i zatrudnienia (rozdział II, pkt. 3),
wynika, i w ci gu najbli szych lat liczba ludno ci w wieku poprodukcyjnym w stosunku
do ogółu populacji mieszka ców Suwałk, b dzie wzrasta . Fakt starzenia si społecze stwa
b dzie powodował wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu opieki zdrowotnej,
rehabilitacji i opieki społecznej. Równie wzrost bezrobocia, przekładaj cy si na niskie
zarobki rodzin, powodowa b dzie konieczno obj cia opiek społeczn w szerokim
zakresie.
Główne kierunki działa w zakresie rozwi zywania problemów społecznych w Suwałkach
zostały okre lone w Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych Miasta Suwałk na lata
2006 - 2015, przyj tej Uchwał Nr XLIII/474/05 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2005 roku. Strategia ta stanowi równie podstaw do tworzenia
szczegółowych programów działania wpływaj cych na popraw
ycia mieszka ców
we wszystkich obszarach ycia społecznego.
7.4. Sport

Miasto dysponuje rozwini t baz sportow , niedostateczn jednak w stosunku do potrzeb
i niedostosowan do obowi zuj cych standardów, czego przykładem mo e by stadion
lekkoatletyczny przy ulicy Wojska Polskiego, którego przebudowa wła nie trwa.
O rodek Sportu i Rekreacji oraz szkoły i placówki o wiatowe w ramach rodków
finansowych wydzielonych w bud ecie miasta oraz wypracowanych utrzymuj i udost pniaj ,
posiadan baz sportow wraz z terenami rekreacyjnymi.
Mimo istniej cej bazy sportowej na terenie miasta odczuwalny jest brak du ych
i nowoczesnych obiektów wielofunkcyjnych dostosowanych do organizacji imprez, w tym
o charakterze masowym. Istniej ca baza sportowa, mimo przeprowadzonych prac
remontowych i modernizacyjnych, nadal nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych i obowi zuj cych standardów. Wymaga ona dalszych znacznych
nakładów na modernizacj istniej cych i budow nowych obiektów oraz ich odpowiednie
wyposa enie.
Pod koniec roku 2010 infrastruktura sportowa miasta została wzbogacona o obiekt
Aquaparku zlokalizowany przy ulicy Jana Pawła II. Obok basenu sportowego, oferta tego
obiektu obejmuje kompleks basenów rekreacyjnych, kompleks saun i grot soln . W obiekcie
działaj ponadto Centrum Rehabilitacji MELIUS oraz Fitness Club jak równie salon
fryzjersko-kosmetyczny.
Sport w Suwałkach, zwłaszcza sport dzieci i młodzie y, podlega modyfikacjom,
w zwi zku z czym zapotrzebowanie w zakresie bazy sportowej równie ulega zmianom.
7.5. Zasoby mieszkaniowe

Jak wynika z danych Głównego Urz du Statystycznego, na dzie 31.12.2013 r. zasoby
mieszkaniowe w Suwałkach wynosiły 24 705 mieszkania o ł cznej powierzchni u ytkowej
1578,9 tys. m2. rednio na jedno mieszkanie przypadało 2,81 osoby. rednia wielko
mieszkania wynosiła 63,9 m2, co w przeliczeniu na jedn osob daje 22,8 m2. Z ogólnej liczby
mieszka ponad połow stanowiły mieszkania spółdzielni mieszkaniowych, drug grup były
mieszkania stanowi ce zasób mieszka komunalnych, niewielki odsetek nale ał do zakładów
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pracy, a pozostałe stanowiły własno osób fizycznych.
Mimo wzrostu liczby mieszka w ostatnich latach (dla porównania w 2007 r. liczba mieszka
w Suwałkach wynosiła 23 284), nadal istnieje jednak du e zapotrzebowanie na lokale
mieszkalne.
Obecnie obserwuje si wzrost, w stosunku do lat poprzednich, liczby mieszka , na które
wydano pozwolenia na budow .
Jak wynika z danych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w 2014 roku
na terenie miasta oddano do u ytku ogółem 159 mieszka o ł cznej powierzchni 14 002 m2,
w tym:
33 mieszkania w budownictwie indywidualnym (o ł cznej pow. 6 811 m2),
126 mieszka przeznaczonych na sprzeda lub wynajem (o ł cznej pow.7 191 m2).
W roku 2006 uchwał Nr XLV/493/06 z dnia 22 lutego 2006 r. Rada Miejska
w Suwałkach przyj ła „Program rozwoju budownictwa komunalnego w mie cie Suwałki”.
Program ten z jednej strony okre lał stan istniej cych zasobów mieszkaniowych, z drugiej
przedstawiał mo liwo ci i warianty rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z nim
planowane było zbudowanie 311 mieszka komunalnych, w tym:
207 mieszka na potrzeby rewitalizacji ródmie cia,
84 mieszka socjalnych, których zapewnienie, jest obowi zkiem samorz du,
20 mieszka na potrzeby porz dkowania gospodarki mieszkaniowej miasta.
Miasto przyst piło do realizacji tego programu i w latach 2007 - 2008 wybudowanych
zostało 196 mieszka komunalnych. Zało ony program nie został jeszcze w cało ci
zrealizowany.
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8. Uwarunkowania wynikaj ce z zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej
mienia

Bezpiecze stwo jest jednym z najwa niejszych wska ników poziomu warunków ycia
społecze stwa. Dla społeczno ci miasta Suwałk niebezpiecze stwa wynikaj zarówno
z zagro e naturalnych, jak i cywilizacyjnych.
Do zagro e naturalnych zaliczamy przede wszystkim niekorzystne zjawiska
przyrodniczo – klimatyczne stwarzaj ce zagro enie bezpiecze stwa i utrudniaj ce normalne
ycie mieszka ców. Do najistotniejszych zagro e naturalnych nale :
1) deszcze nawalne, roztopy wiosenne - mog powodowa lokalne utrudnienia
komunikacyjne, zalanie ulic, chodników, posesji, piwnic z powodu przekroczenia
mo liwo ci odbioru wody przez kanalizacj deszczow . Dodatkowo mog
spowodowa podniesienie poziomu wody rzeki Czarnej Ha czy i zalewu Arkadia,
w wyniku, czego mog powsta lokalne niewielkie rozlewiska;
2) nie yce - obfite i długotrwałe opady niegu w poł czeniu z wiatrem i mrozem mog
powodowa krótkookresowe utrudnienia w komunikacji drogowej oraz kolejowej;
3) wichury i huragany - mog powodowa uszkodzenia napowietrznych linii
energetycznych, odkrytych elementów sieci ciepłowniczych i gazowych, budynków
mieszkalnych i gospodarczych, drzewostanu, katastrofy budowlane;
4) susza - długotrwały brak opadów powoduje zwi kszenie zagro enia po arowego
lasów na terenie miasta i okolic. W wyniku suszy zmniejsza si ilo zielonej masy
asymilacyjnej ro lin, co ogranicza przyswajanie dwutlenku w gla i zmniejszaj c ilo
wydalanego tlenu. W powietrzu atmosferycznym w mie cie wzrasta st enie
dwutlenku w gla;
5) silne mrozy - mo liwe u ludzi ryzyko wychłodzenia, odmro e , zamarzni cia,
nasilenie si objawów chorób meteorotropowych a tak e zamarzanie instalacji
i urz dze hydrotechnicznych, silny rozwój zjawisk lodowych na rzece i zbiornikach
wodnych, utrudnienia komunikacyjne;
6) gradobicie, gołoled - utrudnienia w komunikacji, wzmo one ryzyko wypadków
drogowych;
7) wstrz sy sejsmiczne - uszkodzenia w budowlach mieszkalnych i in ynierskich mog ce
prowadzi do katastrof budowlanych, deformacje podło a szlaków komunikacyjnych
(szynowych i kołowych), uszkodzenie b d zniszczenie infrastruktury technicznej.
Do zagro e zwi zanych z rozwojem cywilizacyjnym zaliczane s katastrofy: budowlane,
drogowe, kolejowe, lotnicze - ka da z wymienionych katastrof jako zdarzenie jednostkowe
nie jest zagro eniem dla miasta, mo e natomiast by bezpo redni przyczyn ich zaistnienia,
np. uwolnienia toksycznych rodków przemysłowych lub substancji łatwo palnych (paliwa
silnikowe, skroplone gazy, głównie LPG) w wyniku katastrofy autocysterny, cysterny
kolejowej, samolotu. Nad miastem przebiegaj powietrzne korytarze lotnicze. Przewozem
materiałów niebezpiecznych najbardziej jest obci ona droga krajowa nr 8 ze wzgl du
na tranzyt do przej cia granicznego w Budzisku. Na pozostałych drogach zagro enie
jest niewielkie i wynika z dostaw paliw płynnych i gazu płynnego do stacji paliw i auto-gazu.
Zagro enie chemiczne istnieje stale w zakładach przemysłowych posiadaj cych
toksyczne rodki przemysłowe, na stacjach paliw, w transporcie drogowym, czy kolejowym,
jest zwi zane z normalnym funkcjonowaniem lub magazynowaniem, jest te limitowane
i kontrolowane na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa. Niebezpiecze stwo mo e
wyst pi w wyniku utraty kontroli nad procesem technologicznym, instalacj , magazynem,
zbiornikiem, rodkiem transportu lub innego zdarzenia prowadz cego do awarii chemicznej.
W wyniku uwolnienia toksycznych rodków mo liwe s po ary lub wybuch. Potencjalna
katastrofa chemiczna niesie zagro enie ycia i zdrowia ludzi oraz zwierz t, trwałe
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lub długoterminowe lub krótkoterminowe, lecz o ci kich skutkach (cz sto nienaprawialnych)
zniszczenia lub zanieczyszczenia
rodowiska (w tym powietrza, gruntu, wód
powierzchniowych i podziemnych) oraz straty materialne.
W Suwałkach istnieje 6 zakładów posiadaj cych toksyczne rodki przemysłowe.
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajów i ilo ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwi kszonym ryzyku albo zakładu o du ym ryzyku wyst pienia
powa nej awarii przemysłowej. (Dz. U. z dnia 17 maja 2002 r. Nr 58, poz. 535 z pó n. zm.)
w mie cie zlokalizowane s dwa zakłady posiadaj ce substancje niebezpieczne w ilo ciach
kwalifikuj cych je do grupy zakładów stwarzaj cych powa ne zagro enie, z czego jeden
zakwalifikowany został jako Zakład Zwi kszonego Ryzyka (ZZR) i jeden jako Zakład
Du ego Ryzyka (ZDR).
Zakład Du ego Ryzyka – Rozlewnia Gazu Płynnego PETROLINVEST w Suwałkach –
w przypadku powa nej awarii mo liwe jest uwolnienie do atmosfery gazu propan - butan,
co w pewnych warunkach mo e stanowi zagro enie jego wybuchem. Mo liwe s równie
niepo dane skutki w rodowisku naturalnym. W celu zapobiegania powstaniu powa nych
awarii Ustawa Prawo ochrony rodowiska nakłada na prowadz cego zakład oraz organy
administracji publicznej szereg obowi zków polegaj cych mi dzy innymi na opracowaniu
dokumentów dotycz cych zabezpieczenia zakładu i przeciwdziałania powstaniu powa nej
awarii oraz wdro eniu ich w ycie
Zakład Zwi kszonego Ryzyka - Terminal Magazynowo – Przeładunkowy Gazu
Płynnego POL ENERGY w Suwałkach - czynnik zagro enia - gaz propan - butan.
Ponadto 4 inne zakłady stwarzaj zagro enie chemiczne poza swoim terenem:
1) Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA w Suwałkach - zagro enie amoniakiem
i kwasem azotowym.
2) ANIMEX – Grupa Drobiarska w Suwałkach – zagro enie amoniakiem,
3) PPHU LAKTOPOL Sp. z oo. w Warszawie, Zakład Nr 1 w Suwałkach - zagro enie
amoniakiem, kwasem azotowym, gazem propan – butan.
Bardzo gro nym w skutkach dla Suwałk mo e by te zagro enie radiologiczne.
Potencjalne awarie kilkudziesi ciu obiektów j drowych i urz dze wykorzystuj cych
substancje promieniotwórcze poza granicami Polski mog
wywoła
ska enie
promieniotwórcze na du ych obszarach kraju, w tym na terenie miasta Suwałk ze wzgl du
na jego przygraniczne poło enie. Stan podwy szonego promieniowania jonizuj cego
ma ujemny wpływ na organizmy ywe w dłu szym okresie oddziaływania, co mo e
spowodowa znaczne zagro enie dla zdrowia i ycia mieszka ców miasta.
Substancje promieniotwórcze w normalnych warunkach s chronione systemami
zabezpiecze , jednak mog sta si niebezpieczne podczas katastrof w transporcie oraz
kradzie y i ich u ycia niezgodnego z przeznaczeniem, w efekcie lokalne ska enie
promieniotwórcze
Zagro enie po arowe to powszechnie wyst puj ce zagro enie bezpiecze stwa ludzi
i mienia. Na po ar nara one s najcz ciej budynki mieszkalne, obiekty produkcyjne,
usługowe, gospodarcze, u yteczno ci publicznej, szpitale, domy opieki społecznej, szkoły, jak
równie lasy i tereny zadrzewione - mienie nieruchome i ruchome oraz zasoby naturalne
społecze stwa. Po ary to te zagro enie ycia i zdrowia ludzi, zwierz t oraz straty materialne.
Główne przyczyny po arów na obszarach le nych to wypalanie pozostało ci ro linnych
na obszarach rolniczych, wypoczynek w pobli u lasów oraz komunikacja i wynikłe z tego
podpalenia, a tak e nieostro no osób w posługiwaniu si otwartym ogniem. Najbardziej
zagro one po arowo spod tym wzgl dem s obszary le ne usytuowane blisko miasta Suwałk
ze wzgl du na wzmo on ich penetracj przez mieszka ców i turystów oraz du y ruch
komunikacyjny.
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W granicach administracyjnych miasta znajduj si kompleksy le ne: Las Suwalski i Las
Szwajcaria, dla których trzeba przyj nast puj ce zasady zagospodarowania:
- zachowanie ogólnodost pnego pasa o szeroko ci min. 5,0 m wzdłu granicy lasów
dla celów ochronnych i przeciwpo arowych,
- zachowanie odległo ci min 30,0 m od granicy lasów do projektowanej zabudowy.
Obecny sposób zagospodarowania przestrzeni miejskiej nie jest czynnikiem
pogarszaj cym w jakim
znacz cym stopniu stan bezpiecze stwa po arowego.
Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast brak w niektórych rejonach miasta sieci
hydrantowej oraz utwardzonych dróg o odpowiedniej szeroko ci zarówno na terenach
zabudowanych jak i le nych, na których wyst puje potencjalnie najwi ksze zagro enie
po arowe.
Zagro enie epidemiologiczne mo e przejawia si poprzez choroby zaka ne ludzi
i zwierz t, uaktywnianiem si wirusów i zarazków przenoszonych przez ludzi i zwierz ta
(grypa, wirusowe zapalenie w troby, czerwonka, dur brzuszny, cholera, w cieklizna, ptasia
grypa, inne), bioterroryzm – u ycie drobnoustrojów lub ich jadów w atakach
terrorystycznych, ska enie wody, gleby lub powietrza, zaka enia biologiczne, zatrucia
ywieniowo - pokarmowe, masowe zachorowania zwierz t gospodarskich w skoncentrowanej
hodowli. Ska enia biologiczne i ska enie rodowiska wywołuj ce epidemie mog wyst pi
te jako czynnik wtórny po ust pieniu po arów, w wyniku awarii oczyszczalni cieków,
niekontrolowanego spustu do zbiorników wodnych
cieków przemysłowych
lub komunalnych oraz w wyniku działa terrorystycznych. Skala potencjalnego zagro enia
epidemiologicznego jest trudna do okre lenia.
Katastrofy, po ary, wybuchy i inne zjawiska mog zniszczy lub powa nie uszkodzi
podstawowe urz dzenia infrastruktury technicznej:
- sieci gazowej – brak gazu w mieszkaniach, wzrost zagro enia po arowego
i wybuchowego;
- sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej – brak wody lub ograniczone dostawy
w mieszkaniach i zakładach pracy, zagro enie sanitarno - epidemiologiczne w wyniku
niesprawnej kanalizacji, mo liwy wypływ du ej ilo ci wody i cieków, co zagra a
naruszeniem infrastruktury a podczas niskich temperatur zlodowaceniem nawierzchni;
- sieci energetycznej – brak o wietlenia w mieszkaniach, instytucjach, brak energii
elektrycznej do celów produkcyjnych, agregatów chłodniczych i innych urz dze .
W przypadku zerwania linii napowietrznych pora one mog by osoby w bezpo rednim
s siedztwie zdarzenia;
- sieci ciepłowniczej – brak ciepłej wody w mieszkaniach, zakładach pracy, a w okresie
zimowym zaprzestanie ogrzewania pomieszcze ;
- uszkodzenia, zniszczenia systemów teleinformatycznych i informatycznych –
zakłócenia lub brak ł czno ci przewodowej, bezprzewodowej, uniemo liwienie
b d utrudnienie działalno ci zakładów lub instytucji korzystaj cych z technologii
informatycznej;
Skutkiem ubocznym rozwoju cywilizacji s zagro enia terrorystyczne w formie
terroryzmu politycznego i kryminalnego. Do zagro e ze strony działalno ci potencjalnych
terrorystów mo na zaliczy uszkodzenia infrastruktury, brak wody, energii elektrycznej,
uszkodzenia sieci ciepłowniczej, ska enia patogennymi mikroorganizmami (bioterroryzm),
uwi zienie zakładników, uszkodzenia budynków w wyniku podpale i wybuchów, ska enie
wody pitnej i rodków spo ywczych, zakłócenia w komunikacji miejskiej i dalekobie nej,
a tak e skutki po rednie (panika, chaos, zamieszki).
Rosn ce zagro enie działaniami terrorystycznymi wymaga zapewnienia miejsc ochrony
i schronienia w przypadku ataków terrorystycznych, które by mog dokonywane tak e
z u yciem broni masowego ra enia. Nale y wcze niej okre li takie miejsca w istniej cych
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otwartych przestrzeniach miasta oraz zapewni dost p do nich nie tylko zagro onym
mieszka com, ale przede wszystkim słu bom ratownictwa.
Kolejn potencjaln sfer niebezpieczn dla ludzi i mienia jest zagro enie
bezpiecze stwa publicznego: demonstracje, zamieszki zwi zane z protestami społecznymi,
agresywnymi zachowaniami grup kibiców sportowych, w tym nacjonalizm, rasizm
w stosunku do mniejszo ci narodowych.
Szczególnie uci liwe dla mieszka ców miasta s przest pstwa w nast puj cych
kategoriach: kradzie e, kradzie e z włamaniem, kradzie e pojazdów, rozboje i wymuszenia
rozbójnicze, bójki i pobicia. Uci liwe dla mieszka ców miasta s równie agresywne
zachowania grup młodzie owych poł czone z aktami wandalizmu.
Do czynników maj cych wpływ na wzrost potencjalnych zagro e bezpiecze stwa
nale ałoby ponadto zaliczy :
1) gro b wzrostu bezrobocia w przypadku spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego
– potencjalne ródło patologii, niepokojów społecznych a nawet terroryzmu.
2) wzrost zanieczyszczenia powietrza w wyniku wzrostu emisji gazów,
przy niedostatecznym
zagospodarowaniu
terenów
zielonych.
Konieczne
jest ograniczenie emisji gazów i przyrost powierzchni terenów zieleni urz dzonej
w mie cie.
Zanieczyszczenie powietrza jest powa nym problemem stwarzaj cym zagro enie
dla zdrowia mieszka ców. Szczególnie istotne jest przekroczenie norm dwutlenku siarki
notowanego w centrum miasta i na os. Kolejowym. Dodatkowo w centrum miasta w rejonach
ulic T. Ko ciuszki, Gen. J. Dwernickiego, Utrata i Sejne ska wyst puje wysoka zawarto
pyłu w powietrzu. Zanieczyszczenia pochodz ze ródeł przemysłowych emituj cych
do atmosfery produkty zwi zane ze stosowanym procesem technologicznym, ródeł
komunikacyjnych – wydalaj cych do atmosfery spaliny, w których składzie znajduj
si mi dzy innymi tlenki w gla, tlenki azotu, metale ci kie (np. tlenki ołowiu).
Najwi cej zanieczyszcze powietrza atmosferycznego tlenkami siarki i tlenkami w gla
pochodzi z ciepłowni i kotłowni przemysłowych oraz kotłowni i palenisk domowych.
Równie zanieczyszczenia pyłowe emitowane s do atmosfery zarówno z ciepłowni
i kotłowni du ych zakładów, jak i palenisk domowych.
Silne zanieczyszczenie powietrza w powi zaniu z nisk powierzchni zieleni miejskiej
na 1 mieszka ca pot guje skal zagro enia warunków zdrowotnych w mie cie. Konieczne
s działania zmierzaj ce do ograniczenia emisji gazów i pyłów, ale równocze nie do wzrostu
powierzchni terenów zieleni urz dzonej w strukturze terenów zainwestowania miejskiego.
3) wzrost zagro enia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych.
ródłem wody dla Suwałk jest zlokalizowane w północno - zachodniej cz ci miasta
w zakolu rzeki Czarnej Ha czy uj cie wody. W sytuacjach zwi kszonego zapotrzebowania
w wod lub awarii mo liwe jest uruchomienie na terenie miasta tzw. studni awaryjnych.
W interesie władz miasta Suwałk jest podejmowanie wszelkich mo liwych działa
chroni cych czysto wody tłoczonej z uj cia komunalnego.
Wpływ na degradacj wód powierzchniowych (głównie rzeki Czarnej Ha czy) maj :
- spływy nawozów mineralnych z terenów rolniczych,
- niekontrolowane zrzuty cieków komunalnych z nieszczelnych szamb,
- zrzut z oczyszczalni cieków,
- eksploatacja złó kruszywa naturalnego.
Czysto wód podziemnych zagro ona jest brakiem kanalizacji w miejscowo ciach
le cych nad Czarn Ha cz (Bród Nowy, Potasznia, Bród Stary), co grozi
niekontrolowanymi zrzutami cieków socjalno - bytowych i gnojowicy do gruntu i dalszym
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ich przedostawaniem si do płytko zalegaj cych warstw wodono nych lub bezpo rednio
do rzeki Czarnej Ha czy.
Do najistotniejszych potencjalnych ródeł ska enia wód podziemnych nale :
zrzut kolektorem burzowym do rzeki Czarnej Ha czy wód opadowych z obiektów
szpitalnych, mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych osiedla Północ,
stacje benzynowe,
wydobycie kruszywa, które ma wpływ na naturalny obieg wody,
istniej ce wiercone, nie eksploatowane studnie mog ce prowadzi do ska enia
warstwy wodono nej.
Uci liwo
tranzytowego ruchu drogowego, obci aj cego układ uliczny miasta,
stwarzaj cego zagro enie dla bezpiecze stwa w mie cie a tak e dla istniej cej zabudowy
zabytkowej w rejonie ródmie cia. Z powodu bardzo nasilonego ruchu samochodów,
zwłaszcza ci arowych, istnieje zagro enie dla mieszka ców i ruchu pieszego w centrum
miasta. Najwa niejszym zadaniem jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego ze ródmie cia
Suwałk. Problem mo liwy do rozwi zania po realizacji projektowanych obwodnic miasta.
Istniej ce zagro enia wynikaj w wi kszo ci przypadków z sytuacji nadzwyczajnych,
losowych i katastrofalnych trudnych do przewidzenia. Zapobieganie zagro eniom
na poziomie gospodarki przestrzennej mo liwe jest w zakresie:
1) ograniczenia zagro e ze strony toksycznych rodków przemysłowych, polegaj cych
na oddzieleniu obszarów przemysłowych od terenów mieszkaniowych wymagaj cych
szczególnej ochrony; wa n spraw jest dost pno
komunikacyjna terenów
przemysłowych pozwalaj ca na sprawny i bezkolizyjny przewóz substancji
niebezpiecznych;
2) zminimalizowania zagro e po arami - polegaj ce na stosowaniu przepisów ochrony
przeciwpo arowej w planach zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.
zachowania odległo ci zabudowy min. 30,0 m od ciany lasu;
3) niwelowani skutków wi kszo ci zagro e
katastrofalnych, którym trudno
jest przeciwdziała w sferze planowania przestrzennego, zwłaszcza bior c pod uwag
istniej ce zagospodarowanie terenów miejskich, poprzez ustanowienie stosownych
słu b ratowniczych i stworzenie im mo liwo ci skutecznego działania.
Ochrona bezpiecze stwa i porz dku publicznego nale y do najwa niejszych zada
Pa stwa i jednostek samorz du terytorialnego i powinna by realizowana poprzez:
- aktywno w kreowaniu polityki bezpiecze stwa i porz dku publicznego,
- inwestowanie w infrastruktur na rzecz bezpiecze stwa (realizacja monitoringu,
budowa i przebudowa ulic w mie cie, wdra anie nowych rozwi za architektoniczno –
urbanistycznych),
- stosowanie prawa miejscowego w odniesieniu do spraw ładu i porz dku publicznego.
Dla miasta Suwałk najwa niejsze cele w dziedzinie ochrony bezpiecze stwa i porz dku
publicznego, a tak e sposoby ich realizacji zostały okre lone w „Miejskim programie
zapobiegania przest pczo ci oraz ochrony bezpiecze stwa obywateli i porz dku publicznego
na lata 2007-2014”. W sposób kompleksowy okre la on strategi działa ró nych jednostek,
organizacji i instytucji w celu zapobie enia zagro eniom bezpiecze stwa i porz dku
w miejscach publicznych oraz bezpiecze stwa ruchu drogowego.
W Suwałkach funkcjonuj instytucje ustawowo odpowiedzialne za bezpiecze stwo
publiczne, monitoring i prowadzenie działa w sytuacjach kryzysowych lub zagro e . Nale
do nich:
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1)
2)
3)
4)
5)

Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego,
Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej w Suwałkach,
Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
Miejski Zespół Zarz dzania Kryzysowego,
Wydział Spraw Obywatelskich. Referat Obrony Cywilnej, Zarz dzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych Urz du Miejskiego w Suwałkach,
6) Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Suwałkach,
7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska, Delegatura w Suwałkach,
8) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach,
9) Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych, Oddział w Suwałkach,
10) Stra Miejska w Suwałkach.

Działalno tych instytucji podporz dkowana jest lokalnej polityce bezpiecze stwa
Do podstawowych zada wymienionych wy ej instytucji nale : realizacja zada w zakresie
zapobiegania zagro eniom ycia, zdrowia lub mienia oraz zagro eniom rodowiska,
bezpiecze stwa pa stwa i utrzymania porz dku publicznego, ochrony praw obywatelskich,
a tak e zapobieganie kl skom ywiołowym i innym nadzwyczajnym zagro eniom oraz
zwalczanie i usuwanie ich skutków na zasadach okre lonych w ustawach. Dotyczy to równie
sytuacji b d cych nast pstwem katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działa
terrorystycznych wywołuj cych katastrofy naturalne lub awarie techniczne i innych sytuacji
naruszaj cych porz dek publiczny miasta.
Poprawa ładu i porz dku publicznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii
społecznej dokonuje si w Suwałkach poprzez:
1) wdra anie Programu „Bezpieczne miasto” oraz innych programów przewiduj cych
przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
2) monitoring miejsc niebezpiecznych,
3) programy prewencyjne i prewencji kryminalnej,
4) zwi kszenie kadrowe oraz doposa enie sprz towe Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Stra y Miejskiej,
5) powołanie Policyjnej Izby Dziecka,
6) stworzenie zintegrowanego systemu ł czno ci słu b ratowniczych,
7) przebudow ci gu komunikacyjnego ul. Sejne skiej,
8) rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bezpo rednio nad bezpiecze stwem publicznym mieszka ców Suwałk czuwaj m.in.
Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej i Stra Miejska.
Stan bezpiecze stwa społeczno ci miasta według danych tych instytucji przedstawiał
si nast puj co:
Komenda Miejska Policji – bezpiecze stwo ruchu drogowego w stosunku do lat
poprzednich pozostaje na zbli onym poziomie. Na suwalskich drogach w 2013 r. zaistniało
28 wypadków drogowych (o 9 wi cej ni w roku poprzednim), zwi kszyła si równie liczba
kolizji drogowych która wzrosła do 856 (z 758 w 2012 r.).
Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych były nadmierna pr dko ,
nieudzielanie pierwsze stwa przejazdu, nieprawidłowe manewry.
W 2013 r. w porównaniu z poprzednim rokiem, do 2400 zmalała liczba stwierdzonych
przest pstw. Najcz stsze przest pstwa to kradzie , kradzie z włamaniem, uszkodzenie
mienia, przest pczo
narkotykowa, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu,
przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu.
Zagro enie po arowe w Suwałkach w 2013 r. uległo zmniejszeniu w porównaniu
z 2012 r. Według danych Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej na terenie Suwałk
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przeprowadzono 570 akcji ratowniczo – ga niczych, tj. o 58 mniej ni w 2012 r. Ilo
po arów zmniejszyła si o 12,2%, a innych zagro e o 9,3%. Zmniejszyła si równie
w stosunku do lat poprzednich liczba fałszywych alarmów.
Do zwalczania zagro e bezpiecze stwa mieszka ców, w tym kradzie y i wandalizmu,
w du ej mierze przyczyni si uruchomienie kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego
Suwałk. Od 2000 r. funkcjonuje system monitoringu wizyjnego wybranych miejsc na terenie
miasta, czego efektem jest poprawa bezpiecze stwa w tych miejscach. Dodatkowym
elementem wzmacniaj cym poczucie bezpiecze stwa mieszka ców jest poprawa o wietlenia
ulic, placów i miejsc publicznych.
Funkcja ochrony przed ewentualnymi niebezpiecznymi skutkami kl sk ywiołowych,
katastrof oraz innymi zdarzeniami powodowanymi siłami natury, celow działalno ci
człowieka w tym tak e wojn spełniana jest poprzez realizacj zada obrony cywilnej
i skierowana na ochron ludno ci, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie
wojny, jak równie współdziałanie w zwalczaniu kl sk ywiołowych, zagro e rodowiska
i usuwaniu ich skutków. Zadaniami obrony cywilnej jest równie ochrona zakładów pracy,
urz dze u yteczno ci publicznej oraz dóbr kultury.
Wraz z rozwojem miasta powstaj nowe potrzeby w zakresie bezpiecze stwa
publicznego, obrony cywilnej i zarz dzania kryzysowego. Zaspokajanie ich uwzgl dniane
jest na bie co w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenia,
nakazy i zakazy okre lone w planach reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.
Uzgodniono, e plany miejscowe uwzgl dni musz realizacj zada obrony cywilnej
zwi zanych z bezpiecze stwem publicznym i zarz dzaniem kryzysowym co najmniej
w zakresie:
budownictwa ochronnego,
zaopatrzenia miasta w wod w warunkach kryzysowych,
skutecznego działania powszechnego systemu alarmowania i ostrzegania
mieszka ców o zagro eniach.
Zagro enia bezpiecze stwa publicznego na terenie miasta nie odnosz si bezpo rednio
do kształtowania układu przestrzennego miasta. Studium zawiera niezb dne rozwi zania
zmierzaj ce do zapewnienia pozytywnych zmian w zachowaniu bezpiecze stwa
komunikacyjnego poprzez planowane modernizacje, rozbudowy i przebudowy układu
komunikacyjnego.
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9. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu prawnego gruntów
Przewa aj c form własno ci gruntów w mie cie jest własno prywatna. Jak wynika
z danych aktualnych na dzie 1 stycznia 2015 r., grunty osób fizycznych w granicach
administracyjnych miasta obejmuj ł czn powierzchni 3057 ha, co stanowi ok. 46,3% jego
powierzchni. Wi kszo
terenów prywatnych, a 2400 ha (36,6%), wchodzi w skład
gospodarstw rolnych zlokalizowanych głównie w zachodniej i północnej cz ci miasta
na gruntach sołectw Krzywólka, Szwajcaria i Dubowo. Grunty osób fizycznych,
nie wchodz ce w skład gospodarstw rolnych, stanowi zaledwie 657 ha (10,0%)
i rozmieszczone s w ró nych cz ciach miasta. Grunty komunalne to 1341 ha, co stanowi
niespełna 20,4% powierzchni. Grunty komunalne s cz ciowo wydzier awione, a tak e
przekazane w u ytkowanie wieczyste, a cz ciowo pozostaj w bezpo rednim zarz dzie
miasta (568,1 ha), pozostałe za to grunty rolne.
Grunty komunalne nie stanowi zwartych kompleksów, struktura ich własno ci
i rozmieszczenia w mie cie jest mozaikowa, poszczególne formy własno ci cz sto wyst puj
obok siebie.
Obok gruntów prywatnych i gruntów mienia komunalnego, ok. 1285 ha, co stanowi
19,6% powierzchni miasta, zajmuj grunty pa stwowe, w tym najwi kszy udział maj grunty
w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe, wynosi on 859 ha
(13,1%). Ponad 74,4 ha zajmuj w granicach miasta tereny b d ce własno ci utworzonej
w 1996 roku, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach.
W granicach miasta znajduj si te grunty ogródków działkowych o powierzchni
ok. 96 ha, pozostaj ce zgodnie z aktualnym stanem prawnym w u ytkowaniu wieczystym
Krajowego Zwi zku Ogrodów Działkowych.
W ogólnej powierzchni miasta ok. 36 ha stanowi grunty ko ciołów i zwi zków
wyznaniowych.
Struktura własno ci gruntów w mie cie stwarza zagro enia dla jego rozwoju ze wzgl du
na rozdrobnienie własno ci i brak zwartych du ych kompleksów gruntów komunalnych
na których istniałaby mo liwo realizacji inwestycji (w tym np. zespołów zabudowy
mieszkaniowej).
Z drugiej strony rezerwy pod planowanie przyszłego rozwoju miasta mog stanowi
istniej ce tereny o niskiej przydatno ci rolniczej. W wi kszo ci jednak grunty te, ze wzgl du
na wielko ci i niekorzystne kształty działek (działki długie o w skich frontach), wymagaj
ł czenia i podziałów w celu zabudowy zgodnej z ustaleniami planów. Brak współpracy
wła cicieli gruntów w tym zakresie, stanowi przeszkod przy pozyskiwaniu i realizacji
nowych terenów inwestycyjnych.
Zasoby gruntów komunalnych i pa stwowych pozwalaj zabezpieczy odpowiednie
tereny dla celów publicznych. Zagro enie stwarza jednak fakt, e wi kszo tych terenów nie
posiada aktualnie obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obecna struktura niesie ponadto w sobie zagro enie dla interesów miasta, je li rozpoczn
si ywiołowe procesy parcelacyjne na gruntach prywatnych, dot d rolniczych. Konieczne
jest wdro enie w skali miasta monitoringu w zakresie gospodarki gruntami i obrotu
nieruchomo ciami.

10. Uwarunkowania wynikaj ce z potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy

Suwałki stanowi o rodek usługowy o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
Aby wzmocni jego rang w tym rejonie kraju, nale y stworzy warunki przestrzenne
dla trwałego i zrównowa onego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego
i rodowiskowego, który przyczyni si do wzrostu jako ci i komfortu ycia mieszka ców.
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Jednym z wa niejszych zada , przed jakimi stoi obecnie miasto, jest przebudowa układu
komunikacyjnego w powi zaniu z systemem zewn trznym, którym b d elementy
pierwszego paneuropejskiego korytarza komunikacyjnego: Rail Baltica i Via Baltica,
oraz uporz dkowanie struktury przestrzennej miasta z wyeksponowaniem XIX - wiecznej
zabudowy ródmie cia i doliny rzeki Czarnej Ha czy. Wyrazem działa w tym zakresie
powinno by podkre lenie historycznej to samo ci i cech kulturowo – przyrodniczych miasta
oraz dbało o racjonalne wykorzystanie przestrzeni, co pozwoli na zaprowadzenie trwałego
ładu przestrzennego.
10.1. Potrzeby i mo liwo ci rozwoju miasta

Na podstawie wyników analiz uwarunkowa
zagospodarowania nale y stwierdzi , e:

wynikaj cych z dotychczasowego

1) w zakresie zagadnie społeczno – gospodarczych:

Suwałki maj niski wska nik przyrostu naturalnego, jednocze nie w ostatnich latach
wzrasta odsetek mieszka ców miasta w wieku poprodukcyjnym i wynosi obecnie ponad
16,0 % ogółu ludno ci; ponadto spada odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym
przypadaj cych na 100 osób w wieku produkcyjnym;
mieszka cy miasta przeprowadzaj si i osiedlaj na terenie Gminy Suwałki oraz gmin
s siednich;
zachodz zmiany w strukturze zatrudnienia, w ostatnich latach zanotowano spadek
zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym i wzrost zatrudnienia w handlu hurtowym
i detalicznym oraz naprawach pojazdów i edukacji;
odpływ wykształconej kadry;
stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 10,2% i była równa przeci tnej
stopie bezrobocia w kraju, ale ni sza od przeci tnej stopy bezrobocia w województwie
podlaskim, która wynosiła 15,1%;
struktura urbanistyczna Suwałk nadal jest monofunkcyjna, wyst puje podział miasta
na historycznie ukształtowany obszar
ródmiejski, dzielnice mieszkaniowe
zlokalizowane na północy i zachodzie oraz dzielnice przemysłowe zlokalizowane
na południu tereny Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej oraz zdegradowane
tereny poprzemysłowe na wschodzie miasta;
w strukturze miasta wyst puj znaczne obszary gruntów rolnych, stanowi one 52,9%
ogólnej powierzchni miasta (cz
z nich nie jest u ytkowana rolniczo).

2) w zakresie struktury przestrzennej:

w strukturze przestrzennej miasta wyst puje warto ciowy zachowany układ
urbanistyczny: historyczny układ ródmiejski i krajobrazowy doliny rzeki Czarnej
Ha czy, które identyfikuj to samo historyczn miasta i powinny podlega ochronie;
Czarna Ha cza wraz z dolin , zalewem Arkadia oraz zbiornikiem wodnym na terenach
po eksploatacji kruszywa w rejonie Sobolewa stanowi unikalne warto ci krajobrazowe
w przestrzeni miasta, lecz niedostateczne formy ich ochrony i warunki
zagospodarowania oraz urz dzenia przyczyniaj si do ich degradacji;
uci liwo ci rodowiska spowodowane s przede wszystkim nadmiernym hałasem
i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, a tak e antropopresj
na atrakcyjne
dla zabudowy mieszkaniowej tereny zieleni w dolinie rzeki (nale y zakaza dalszej
zabudowy doliny rzeki);
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w ródmie ciu, poza parkiem Konstytucji 3 Maja, brak jest urz dzonych terenów
zielonych, a szans na zmian tego stanu rzeczy jest pozyskanie i zagospodarowanie
na cele publiczne terenów zielonych wzdłu rzeki Czarnej Ha czy;
wyst powanie w strukturze miasta obszarów wymagaj cych przekształce
i rehabilitacji, w tym byłych terenów przemysłowo – składowych i terenów kolejowych
zlokalizowanych w ródmie ciu;
planowane inwestycje takie jak obwodnica zachodnia miasta czy rozbudowa lotniska,
wykraczaj poza tereny le ce w granicach miasta.

3) w zakresie systemu transportowego:

miasto charakteryzuje si słab dost pno ci komunikacyjn , niezadowalaj cy
jest poziom obsługi komunikacyjnej zewn trznej, szczególnie brak jest poł cze
kolejowych (obecnie funkcjonuje jedno bezpo rednie poł czenie z Warszaw ), brak
relacji na kierunku północno – zachodnim;
układ drogowy miasta jest niekompletny, wyst puj braki w przepustowo ci
na kierunku wschód – zachód, natomiast najwi kszy problem stwarza brak obwodnicy,
co powoduje, e cały ruch towarowy odbywa si przez centrum miasta, z drugiej strony
nie został wykształcony obwodowy układ drogowy, przez co jest on zorientowany
głownie na obsług dojazdów do centrum;
za mała jest liczba przepraw mostowych i brak bezkolizyjnych (dwupoziomowych)
skrzy owa z liniami kolejowymi.

4) w zakresie infrastruktury in ynieryjnej:

sieci infrastruktury wodoci gowej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej s dobrze
rozwini te i posiadaj rezerwy mocy dla nowych odbiorców, brakuje sieci gazowej;
sie kanalizacyjna charakteryzuje si pełn dost pno ci w centrum miasta
i na północy, natomiast niski stopie kanalizacji wyst puje na jego obrze ach;
oczyszczalnia, poło ona na wschodzie miasta, pokrywa potrzeby miasta.

2. Na podstawie uwarunkowa wynikaj cych z opracowa planistycznych wy szego rz du,
nale y stwierdzi , e:
„Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” zalicza Suwałki
do miast ponadregionalnych redniej wielko ci;
„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego” wskazuje,
e Suwałki s wa nym o rodkiem w strukturze sieci osadniczej północno –
wschodniej Polski.

Generalizuj c mo na powiedzie ,
e w odniesieniu do zagospodarowania
przestrzennego miasta Suwałk nale y okre li :
warunki dla rozwoju sprawnych rozwi za transportowych o znaczeniu krajowym
i regionalnym;
zasady i narz dzia kształtowania i ochrony naturalnych warto ci przyrodniczych oraz
kulturowych;
zasady i sposoby podniesienia jako ci przestrzeni publicznych w mie cie;
warunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
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10.2. Wyniki analiz i prognoz oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudow
Podstaw okre lenia potrzeb i mo liwo ci rozwoju miasta oraz okre lenia
zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zainwestowanie, s wykonane w trakcie
trwania procedury planistycznej analizy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z analizy demograficznej, której wyniki zamieszczono w cz ci II Charakterystyka
ogólna miasta, oraz prognoz publikowanych przez Urz d Statystyczny w Białymstoku
wynika, i do roku 2030 nast pi spadek liczby ludno ci miasta do 66 000 mieszka ców
(ró nica w stosunku do stanu obecnego wynosi ponad 3000 mieszka ców). Zało enie takie
zgodne jest z tendencj odnotowywan zarówno w całym województwie podlaskim,
jak równie w kraju i stanowi punkt wyj cia do okre lenia zapotrzebowania na now
zabudow .
Z analiz społecznych, dotycz cych w szczególno ci zaspokojenia potrzeb
mieszka ców, których wyniki zamieszczono w cz ci IV Uwarunkowania rozwoju Rozdział
6. Uwarunkowania wynikaj ce z warunków i jako ci ycia mieszka ców wynika,
i na terenie miasta nadal wyst puje zapotrzebowanie na nowe mieszkania o podwy szonym
standardzie oraz zapotrzebowanie na usługi, w tym usługi specjalistyczne w szczególno ci
zwi zane z ochron zdrowia i szeroko rozumian opiek medyczn .
W grudniu 2013 r. zasoby mieszkaniowe miasta obejmowały 24 705 mieszka
o ł cznej powierzchni u ytkowej 1 578 968 m2. rednia powierzchnia mieszkania wynosiła
63,9 m2, co w przeliczeniu na jednego mieszka ca daje 22,8 m2 powierzchni u ytkowej.
G sto
zaludnienia wynosiła ok. 2,81 osoby na jedno mieszkanie. (dla porównania
dla Europy współczynniki te rednio wynosz ju obecnie 40 m2 i 2 osoby na jedno
mieszkanie). Punktem wyj cia przy okre laniu zapotrzebowania na now zabudow
mieszkaniow , w perspektywie do roku 2030, poza danymi z prognozy demograficznej, jest
podniesienie standardów mieszkaniowych, przy zało eniu uzyskania powierzchni u ytkowej
mieszkania w przeliczeniu na jednego mieszka ca na poziomie ok. 35 m2.
Wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej zakłada si równie rozwój zabudowy
usługowej. Zarówno usług podstawowych zwi zanych z zabudow mieszkaniow ,
jak równie pozostałych usług. Miasto Suwałki pełni rol o rodka regionalnego st d te nadal
istnieje zapotrzebowanie na ró nego typu usługi o charakterze ponadlokalnym.
Z analizy stanu istniej cego, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
wynika, i szacunkowa powierzchnia u ytkowa obiektów o funkcjach usługowych
w granicach administracyjnych miasta wynosi obecnie ok. 450 tys. m2, z czego 112 tys. m2
stanowi obiekty o wiatowe i sportowe (24,8% powierzchni wszystkich obiektów o funkcji
usługowej), 57 tys. m2 (12,6%) obiekty administracyjno biurowe, 23 tys. m2 (5,1%) obiekty
opieki zdrowotnej, 258 tys. m2 (42,5%) stanowi pozostałe usługi w wi kszo ci zwi zane
z handlem.
Zarówno w przypadku zabudowy mieszkaniowej jak i ró nego typu zabudowy
usługowej nie ma okre lonych maksymalnych standardów i wielko ci charakteryzuj cych
zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje zabudowy. Realizacja nowej zabudowy
uzale niona jest jednak od potrzeb i mo liwo ci finansowych gminy.
Z analiz obecnego stanu istniej cej infrastruktury technicznej oraz komunikacji
wynika, i mo liwo
realizacji wielu inwestycji przewidzianych w obowi zuj cych
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowanych poza terenami
o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, poprzedzona musi by
wykonaniem niezb dnej infrastruktury technicznej. W chwili obecnej szacunkowy koszt
wykonania 1km drogi wraz z niezb dn infrastruktur techniczn wynosi od 3 do 3,5 mln zł.
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Koszt wykonania 100 m sieci wodoci gowej to kwota rz du od 30 do 60 tys. zł, 100 m sieci
kanalizacyjnej od 50 do 100 tys. zł.
Mo liwo ci finansowania przez gmin
wykonania sieci komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej oraz społecznej, słu cych realizacji zada własnych gminy
s okre lane co roku w bud ecie miasta. Na cele te zabezpiecza i pozyskuje si rodki zgodnie
z przyjmowanymi co roku planami inwestycyjnymi. Budowa nowych odcinków i rozbudowa
dróg istniej cych uzale niona jest ponadto od pozyskania rodków zewn trznych. Inwestycje
te wykonywane s sukcesywnie w zale no ci od potrzeb. W projekcie bud etu na rok 2016
kwota wydatków na nowe inwestycje drogowe wynosi ok. 8 mln zł. Na zadania z zakresu
ł czno ci i transportu (w tym transportu zbiorowego) ogółem zaplanowano wydatki w ł cznej
kwocie ponad 24 mln zł, z czego ponad 19 mln zł przeznacza si na pokrycie wydatków
bie cych zwi zanych z funkcjonowaniem Zarz du Dróg i Zieleni w Suwałkach, remonty
bie ce i modernizacj ulic, chodników i placów w mie cie.
W procedurze opracowywania miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego sporz dza si prognozy ekonomiczne. Z analizy 10 prognoz ekonomicznych,
wykonanych dla reprezentatywnych w skali miasta planów, w granicach których wyznacza
si nowe tereny przeznaczone pod inwestycje, głównie zwi zane z zabudow mieszkaniow ,
na terenach które wymagaj budowy nowych dróg oraz sieci infrastruktury technicznej,
wynika i aby w pełni zrealizowa zało enia planów nale y wybudowa drogi miejskie
o ł cznej długo ci ok. 30 km. Z oblicze szacunkowych wynika i sama budowa tych dróg
wraz niezb dna infrastruktur pochłonie kwot ok. 150 mln zł. Jest to suma przekraczaj ca
w perspektywie kolejnych 15 lat wydatki rezerwowane corocznie na budow nowych
odcinków dróg.
Nale y jednak podkre li , i ze wzgl du na potrzeby gminy w zakresie pozyskiwania
nowych terenów inwestycyjnych, maj c w perspektywie kolejne 15 lat, nie nale y
rezygnowa z rezerwowania tych terenów w studium, jedynie ze wzgl dów na brak
stuprocentowego pokrycia w rezerwach finansowych. Nie mo na zakłada , i wszystkie
zaplanowane inwestycje zostan wykonane jednocze nie, z tego te wzgl du zasadne jest
uwzgl dnienie
umo liwienia
realizacji
inwestycji
zgodnie
z
maksymalnym
zapotrzebowaniem wynikaj cym z wykonanego bilansu terenów.
10.2.1. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudow .

1) Maksymalne w skali miasta zapotrzebowanie na now zabudow .

Przy zało eniu, e w roku 2030 ludno miasta wynosi b dzie 66 000 mieszka ców,
a dany współczynnik powierzchni u ytkowej mieszkania w przeliczeniu na jednego
mieszka ca osi gnie poziom ok. 35 m2, maksymalne zapotrzebowanie na now zabudow
mieszkaniow wynosi b dzie w granicach 730 tys. m2 powierzchni u ytkowej.
Wzrost zapotrzebowania na now zabudow usługow , b dzie odpowiednio
proporcjonalny do wzrostu zapotrzebowania na zabudow mieszkaniow . Maksymalne
zapotrzebowanie na now zabudow usługow wynosi b dzie w granicach 250 tys. m2
powierzchni u ytkowej.
W zwi zku z intensywnym rozwojem zakładów produkcyjnych i przemysłowych
w rejonie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz d eniem do grupowania funkcji
produkcyjno przemysłowych w jednym obszarze, konieczne jest rezerwowanie nowych
terenów z przeznaczeniem na ten cel. Z analizy wydawanych pozwole na budow
(w zakresie wielko ci nowoprojektowanych hal produkcyjnych) oraz zgłaszanych zamierze
inwestycyjnych dotycz cych lokalizacji urz dze wytwarzaj cych energi z odnawialnych
ródeł (farmy fotowaltaiczne) oraz ustale poczynionych w trakcie trwaj cej obecnie
procedury planistycznej nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wynika i maksymalne
zapotrzebowanie na now zabudow przemysłow powinno wynosi w granicach 400 tys. m2
powierzchni u ytkowej.
Ze wzgl du na niepewno
procesów rozwojowych warto ci odnosz ce
si do maksymalnego zapotrzebowania na now zabudow usługow oraz maksymalnego
zapotrzebowania na zabudow przemysłow powinny zosta zwi kszone o 30% w stosunku
do maksymalnie zakładanych i wynosi powinny odpowiednio dla zabudowy:
mieszkaniowej
usługowej ogółem
przemysłowo produkcyjnej

2) Chłonno

– 730 tys. m2 powierzchni u ytkowej,
– 320 tys. m2 powierzchni u ytkowej,
– 520 tys. m2 powierzchni u ytkowej.

obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

Przyjmuje si , i obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
zwane te obszarami zurbanizowanymi, poło one s głównie w centralnej i północnej cz ci
miasta i w przewa aj cej wi kszo ci s ju zainwestowane. Obowi zuj ce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, pokrywaj w wi kszo ci obszar o którym mowa,
uwzgl dniaj c istniej c zabudow i zagospodarowanie tych terenów. Ze wzgl du
na historyczny charakter zabudowy ródmiejskiej wi kszo
budynków i sam układ
przestrzenny w centrum miasta przeznaczone s do zachowania Tylko w nielicznych
przypadkach zakłada si daleko id ce przekształcenia, polegaj ce na zmianie funkcji b d te
sposobu zagospodarowania terenów. Dotyczy to w szczególno ci obszarów zdegradowanych
(tereny w rejonie ulicy Przytorowej, tereny przyległe do ulicy Wigierskiej), b d
te obszarów jeszcze nie zagospodarowanych (tereny wewn trz kwartałów zabudowy
ródmiejskiej w rejonie ul. E. Plater, T. Ko ciuszki). Potencjaln rezerw terenów
inwestycyjnych stanowi równie obszary wymagaj ce przekształce i rehabilitacji, w tym
tereny kolejowe, zlokalizowane w ródmie ciu i tereny wojskowe.
Dopuszczaln chłonno
obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej oszacowano na podstawie analizy ustale obowi zuj cych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bior c pod uwag tylko te tereny,
dla których w planach zmienia si dotychczasowe przeznaczenie. Z analizy wynika,
i na obszarze tym istnieje mo liwo zlokalizowania nowej zabudowy odpowiednio:
mieszkaniowej jednorodzinnej – 7 tys. m2 powierzchni u ytkowej,
mieszkaniowej wielorodzinnej – 170 tys. m2 powierzchni u ytkowej,
usługowej ogółem
– 60 tys. m2 powierzchni u ytkowej,
przemysłowo produkcyjnej
– 130 tys. m2 powierzchni u ytkowej.

3) Chłonno

obszarów wyznaczonych w obowi zuj cych miejscowych planach.

Z analizy ustale
obowi zuj cych na terenie miasta miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wynika, i na terenach (poza obszarami o w pełni
wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej), istnieje mo liwo zlokalizowania
nowej zabudowy odpowiednio:
mieszkaniowej jednorodzinnej – 150 tys. m2 powierzchni u
mieszkaniowej wielorodzinnej – 110 tys. m2 powierzchni u
usługowej ogółem
– 225 tys. m2 powierzchni u
przemysłowo produkcyjnej
– 160 tys. m2 powierzchni u
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4) Porównanie maksymalnego zapotrzebowania na now
obszarów w skali miasta:
Rodzaj
zabudowy
mieszkaniowa
ogółem, w tym:
- jednorodzinna
- wielorodzinna
usługowa
ogółem
przemysłowa

Maksymalne
zapotrzebowanie
730 tys. m2 p. u.

zabudow

Chłonno obszarów o
wykształconej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej

Chłonno pozostałych
obszarów wyznaczonych
w planach miejscowych

7 tys. m2 p. u.
170 tys. m2 p. u.

150 tys. m2 p. u.
110 tys. m2 p. u.

320 tys. m2 p. u.
520 tys. m2 p. u.

177 tys. m2 p. u.

i chłonno ci
Ró nica

260 tys. m2 p. u.

293 tys. m2 p. u.

60 tys. m2 p. u.

225 tys. m2 p. u.

35 tys. m2 p. u.

130 tys. m2 p. u.

160 tys. m2 p. u.

230 tys. m2 p. u.

Z powy szego zestawienia wynika potrzeba rezerwowania w Studium terenów pod
zabudow mieszkaniow oraz zabudow przemysłow . Rezerwa terenów przeznaczonych pod
usługi jest wystarczaj ca. Na warto t du y wpływ ma fakt, i w północnej cz ci miasta
(w rejonie ulicy Armii Krajowej), w granicach obowi zuj cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego znajduj si tereny o powierzchni ok. 18 ha jeszcze
niezainwestowane, przeznaczone w cało ci pod usługi, w tym handel wielkopowierzchniowy.
9.3. Cele polityki przestrzennej

Bior c pod uwag powy sze uwarunkowania przyj to nast puj ce zało enia polityki
zagospodarowania oraz cele polityki przestrzennej.
Zało enia

1) z prognozy demograficznej do roku 2030 dla Suwałk wynika e obserwowany jest
proces starzenia si populacji mieszka ców Suwałk. Zmiany te stanowi istotne
uwarunkowania dla kierunków i priorytetów polityki społeczno-gospodarczej władz
miasta, która powinna by uwarunkowana:
dalszym spadkiem zapotrzebowania na usługi edukacyjne obejmuj ce wychowanie
przedszkolne, nauk na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum;
rosn cym zapotrzebowaniem na usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa
pomaturalnego i wy szego;
konieczno ci kreowania nowych miejsc pracy dla wzrastaj cej populacji ludno ci
w wieku produkcyjnym;
konieczno ci zwi kszenia budownictwa mieszkaniowego;
potrzeb dostosowania usług w zakresie słu by zdrowia i opieki społecznej
do wzrastaj cych potrzeb wynikaj cych z procesu starzenia si ludno ci miasta.
2) dobre s perspektywy dla kształtowania po danej struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta ze wzgl du na wyst powanie terenów kwalifikuj cych
si do przekształce i uzupełnie oraz dost pno terenów niezabudowanych;
3) identyfikacja obszarów warto ciowych w zakresie dziedzictwa kulturowego
i przestrzeni publicznych, które stanowi o jako ci struktury przestrzennej miasta,
b dzie podstaw do opracowania nast pnych programów rewitalizacji i rewaloryzacji
w mie cie;
4) identyfikacja warto ci przyrodniczych Suwałk i okre lenie zasad ich ochrony pozwoli
na podniesienie jako ci ycia mieszka ców i podkre lenie walorów krajobrazowych
charakteryzuj cych przestrze miasta.
Cele polityki przestrzennej
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Przywołane wyniki analiz, powy sze zało enia oraz cele strategiczne uj te w „Strategii
Rozwoju Suwałk” stały si podstaw do sformułowania nast puj cych celów polityki
przestrzennej:
1) zapewnienie trwałego ładu przestrzennego na obszarze miasta poprzez:

wskazanie obszarów i okre lenie zasad dla tworzenia wielofunkcyjnych struktur
urbanistycznych z uwzgl dnieniem obecnego stanu zagospodarowania i ró norodno ci
funkcjonalnej poszczególnych obszarów miasta;
okre lenie zasad porz dkowania i kształtowania elementów tworz cych struktur
przestrzenn miasta;
wyznaczenie obszarów koncentracji usług i zwi kszenie udziału centrotwórczych
funkcji miejskich;
okre lenie standardów zagospodarowania poszczególnych obszarów miasta poprzez
ustalenie granicznych parametrów.

2) ochrona istniej cych i tworzenie nowych elementów zrównowa onego rozwoju miasta
w przyszło ci poprzez wypracowanie spójnego modelu rozwoju przestrzennego miasta
umo liwiaj cego realizacj wizji rozwoju Suwałk jako wielofunkcyjnego o rodka
usługowego o znaczeniu ponadregionalnym, który zawiera b dzie wskazania
dotycz ce obszarów przeznaczonych dla rozwoju funkcji usługowych słu cych
działalno ci gospodarczej, naukowej i kulturalnej, terenów na których b dzie
realizowane budownictwo mieszkaniowe, obszarów wymagaj cych ponownego
zagospodarowania (w tym szczególnie terenów poprodukcyjnych stanowi cych
pozostało ci po nieistniej cych przedsi biorstwach pa stwowych i spółdzielczych).

3) okre lenie zasad kształtowania i ochrony systemu obszarów chronionych o walorach
urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych powi zane jednoznacznym okre leniem
warunków dopuszczalnego zainwestowania na tych obszarach (co w bezpo redni
sposób wpływa na kształtowanie si wizerunku miasta jako okre lonej przestrzeni
uto samianej z okre lonymi funkcjami).
4) okre lenie zasad kształtowania i ochrony systemu przyrodniczego miasta oraz ochrona
jako ci i zasobów rodowiska.

5) usprawnienie i rozwój systemu transportowego zapewniaj cego warunki dla sprawnego
i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego
wpływu na rodowisko naturalne i cywilizacyjne poprzez okre lenie kształtu układu
drogowo – ulicznego zorientowanego na sprawn obsług powi za zewn trznych
z obwodnic i drogami wojewódzkimi i wewn trznych, w szczególno ci głównych
i zbiorczych, okre lenie sieci drogowo – rowerowych, rezerwacji terenów pod obiekty
lotniska i obsługi transportu lotniczego.
6) poprawa funkcjonowania i rozwój systemów infrastruktury technicznej.
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11. Uwarunkowania wynikaj ce z wyst powania obiektów i terenów
chronionych na podstawie przepisów odr bnych

Na terenie Suwałk wyst puje szereg prawnie chronionych obiektów i obszarów
słu cych zachowaniu przyrodniczych walorów rodowiska, a tak e strefy ochronne wokół
uj
wód podziemnych, urz dze pomiarowych pa stwowej słu by hydrologiczno meteorologicznej oraz obiektów uci liwych.
11.1. Obszary Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony ptaków OSO „Puszcza Augustowska” (PLB200002),
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) – obejmuje fragment
poło onego w południowej cz ci miasta Lasu Suwalskiego stanowi cego cz
kompleksu
le nego Puszczy Augustowskiej. Obszar OSO powołany został ze wzgl du na konieczno
ochrony wielu cennych i chronionych gatunków ptaków oraz ich siedlisk w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Specjalny obszar ochrony SOO „Ostoja Augustowska” (PLH200005), zatwierdzony
przez Komisj Europejsk decyzj z dnia 10 stycznia 2011 r. utworzony został celem ochrony
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów Puszczy Augustowskiej. Stwierdzono
tu wyst powanie jedenastu siedlisk przyrodniczych, tj. m.in. bory i lasy bagienne,
dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie z ro linno ci torfotwórcz , torfowiska
przej ciowe i trz sawiska, torfowiska alkaliczne.

Specjalny obszar ochrony SOO „Ostoja Wigierska” (PLH 200004), zatwierdzony przez
Komisj Europejsk decyzj z dnia 10 stycznia 2011 r. – obejmuje jezioro Wigry wraz
z całym zespołem jezior je otaczaj cych. W obr b obszaru wł czone s równie pobliskie lasy
stanowi ce północn cz
Puszczy Augustowskiej, a tak e fragment doliny Czarnej Ha czy
i tereny rolnicze. Stwierdzono tu 19 rodzajów siedlisk z zał cznika I Dyrektywy Siedliskowej.
11.2. Obszary chronionego krajobrazu

W granicach miasta znajduj si fragmenty jednego obszaru chronionego krajobrazu
o ł cznej powierzchni 1 158,64 ha, który utworzony zostały w 1991 r. Obszary te obejmuj
wyró niaj ce si krajobrazowo tereny, których przeznaczenie mo e by zwi zane z turystyk
i wypoczynkiem lub zapewnieniem stanu wzgl dnej równowagi ekologicznej (korytarze
ekologiczne).
W północnej i wschodniej cz ci miasta znajduj si fragmenty obszaru „Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny”, którego celem ochronnym jest zachowanie ró norodno ci
biologicznej siedlisk przyrodniczych zwi zanych z urozmaicon rze b terenu z licznymi
jeziorami, kemami, ozami i wzniesieniami morenowymi.
11.3. Rezerwat przyrody

W granicach administracyjnych miasta Suwałk, na północ od wsi Szwajcaria, znajduje
si rezerwat przyrody „Cmentarzysko Ja wingów” utworzony Zarz dzeniem Ministra
Le nictwa i Przemysłu Drzewnego z 31 pa dziernika 1959 roku (MOP nr 96, poz. 517).
Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,12 ha. Ochronie podlega kilkana cie kurhanów ja wieskich
pochodz cych z okresu od II do IV wieku n.e. poło onych na terenie poro ni tym
chronionym borem wie ym. W granicach rezerwatu ro nie ponad 170 gatunków ro lin
naczyniowych, z których 4 podlegaj ochronie całkowitej.
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11.4. Stanowisko dokumentacyjne

W północno – wschodniej cz ci miasta, przy ul. Czarnoziem, widnieje odsłoni cie
geologiczne, które uchwał Rady Miejskiej z 1995 r. uznane zostało za stanowisko
dokumentacyjne „Szwajcaria”. To miejsce ma na celu zachowanie interesuj cego stanowiska
geologicznego z ró nowiekowymi poziomami glacjalnymi (gliny zwałowe) i dziel cymi
je osadami interglacjału emskiego (torfy i mułki) powstałymi 100 000 lat p.n.e. Jest jedynym
w północno – wschodniej Polsce stanowiskiem osadów emskich, które odsłaniaj
si na powierzchni.
11.5. Pomniki przyrody

Najliczniej wyst puj w Suwałkach pomniki przyrody. T form ochrony uznaje
si za najstarsz i pierwsz wiadomie wprowadzon . Na terenie Suwałk s to wyró niaj ce
si pojedyncze drzewa obj te ochron na mocy rozporz dze wojewodów (suwalskiego
i podlaskiego) oraz w dwóch przypadkach uchwał Prezydium WRN w Białymstoku
i uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach. Liczba pomników przyrody zmienia si , co jest
wynikiem zarówno powoływania nowych obiektów chronionych, jak te usuwania starych,
np. ze wzgl du na stan zdrowotny i uszkodzenia.
Aktualnie na terenie Suwałk znajduj si 23 drzewa - pomniki przyrody; dominuj
jesiony wyniosłe oraz kasztanowce i klony zwyczajne. Nie wszystkie drzewa zostały uznane
za pomniki przyrody ze wzgl du na swoje okazałe rozmiary. Do takich nale y
d b szypułkowy rosn cy w parku Konstytucji 3 Maja, w pobli u ko cioła w. Aleksandra,
posadzony w 1923 roku w 130 rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Drzewo to zwane
powszechnie D bkiem Wolno ci zostało uznane za pomnik przyrody ju w 1957 r. uchwał
Prezydium WRN w Białymstoku. Równie o ochronie sosny czarnej, rosn cej przy ulicy
T. Ko ciuszki w gł bi podwórka, zdecydowały inne wzgl dy, mianowicie niecz ste
wyst powanie tego obcego rodzimej florze gatunku o charakterystycznych, ciemnozielonych
i długich na 8-15 cm igłach.
Wykaz pomników przyrody na terenie Suwałk, wg stanu na dzie 1 czerwca 2015 r.
Lp.

Gatunek

Poło enie

Wła ciciel
gruntu

Opis

Nazwa i data

ogłoszenia aktu
o uznaniu

lub utworzeniu
1.

Cz

D b

szypułkowy

Park Konstytucji 3 Maja, od
strony ko cioła w.
Aleksandra
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Skarb

Pa stwa

obwód:

obiektu ochrony

Uchwała Nr XVIII/62

1,47 m,

Prezydium WRN

17 m

Dz. Urz. WRN w Białymstoku

wysoko

w Białymstoku z 18.06.1957 r.
Nr 4
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Lp.

Gatunek

Poło enie

Wła ciciel
gruntu

Opis

Nazwa i data

ogłoszenia aktu
o uznaniu

lub utworzeniu
2.

3.

D b

szypułkowy

ul. Wigierska 4, mi dzy

budynkiem mieszkalnym
a zabudowaniami
gospodarczymi

Kasztanowie ul. Wigierska 10, na terenie
c zwyczajny dawnego Browaru
Północnego

4.

5.

6.

Wierzba
krucha

Jesion

wyniosły

nad brzegiem zalewu
Arkadia na działce
nr 31363/8

ul. Mickiewicza, przed
budynkiem Komendy

Rejonowej Stra y Po arnej

Sosna czarna Na terenie muzeum Marii
Konopnickiej przy
ul. Ko ciuszki

7.

8.

Cz

Jesion

wyniosły

Jesion

wyniosły

Park Konstytucji 3 Maja

Park Konstytucji 3 Maja
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Własno

prywatna

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

obwód:

obiektu ochrony

Rozporz dzenie Nr 32/96

3,95 m,

Wojewody Suwalskiego

19 m

Suw. Nr 49, poz. 139

wysoko

obwód:

z 26.06.1996 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 32/96

3,32 m,

Wojewody Suwalskiego

20 m

Suw. Nr 49, poz. 139

wysoko

obwód:

5,3 m,

wysoko
28 m

obwód:

z 26.06.1996r.Dz. U. Woj.
Rozporz dzenie Nr 41/04

Woj. Podl. z 01.04.2004 r. Dz.

Urz. Woj. Pódl. Nr 41, poz. 748
Rozporz dzenie Nr 32/96

2,30 m,

Wojewody Suwalskiego

22 m

Suw. Nr 49, poz. 139

wysoko

obwód:

z 26.06.1996 r. Dz. U. Woj.
Rozporz dzenie Nr 32/96

0,9 m,

Wojewody Suwalskiego

7m

Suw. Nr 49, poz. 139

wysoko
obwód:

z 26.06.1996 r. Dz. U. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,86 m,

Wojewody Suwalskiego

24 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. U. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,8 m,

Wojewody Suwalskiego

23 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

z 14.12. 1998 r. Dz. U. Woj.
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Lp.

Gatunek

Poło enie

Wła ciciel
gruntu

Opis

Nazwa i data

ogłoszenia aktu
o uznaniu

lub utworzeniu
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cz

Klon

zwyczajny

Jesion

wyniosły

Topola

niekła ska

Wierzba
krucha

Topola

niekła ska

Jesion

wyniosły

Wierzba
krucha

Skwer przy skrzy owaniu
ulic Sejne skiej i Utrata

Park Konstytucji 3 Maja

Skrzy owanie

ul. Bakałarzewskiej
i ul. Staszica

Przy rzece Czarna Ha cza,

na przedłu eniu ul. 1 Maja,
30 m od jej ko ca

Ok. 50 m na zach. od mostu
na ul. Ko ciuszki, 8 m
od Czarnej Ha czy

ul. Gałaja, za domem nr 29a

ul. Bakałarzewska, 2 m od
mostu na rzece Czarna
Ha cza
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Mienie

obwód:

komunalne

2,79 m,

Suwałki

21 m

Miasta
Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

wysoko

obwód:

obiektu ochrony

Rozporz dzenie Nr 28/01

Woj. Podl. z 03.10.2001 r. Dz.

Urz. Woj. Pódl. Nr 45, poz. 758
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,54 m,

Wojewody Suwalskiego

23 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

3,32 m,

Wojewody Suwalskiego

21 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

5,75 m,

Wojewody Suwalskiego

22 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

4,24 m,

Wojewody Suwalskiego

19 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,54 m,

Wojewody Suwalskiego

26 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

3,72 m,

Wojewody Suwalskiego

29m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.

118 | S t r o n a

Lp.

Gatunek

Poło enie

Wła ciciel
gruntu

Opis

Nazwa i data

ogłoszenia aktu
o uznaniu

lub utworzeniu
16.

Kasztanowie ul. Wary skiego, ok. 27 m na
c zwyczajny południe od ul. Sejne skiej,

mi dzy jezdni a chodnikiem

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kasztanowie ul. Sejne ska, w pobli u

c zwyczajny Zespołu Szkół Technicznych

Orzech
włoski

Lipa

drobnolistna

Grab

pospolity

Klon

zwyczajny

Leszczyna
turecka

ul. Utrata 47, w ogródku

ul. Ko ciuszki, przy ko ciele
ewangelickim

ul. Mickiewicza 8

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

Własno

prywatna

Skarb

Pa stwa

Mienie

jezdni a budynkiem

ul. Plater 26, działka
nr 10065/7

2,20 m,

Wojewody Suwalskiego

13 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

IV – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

1,98 m,

Wojewody Suwalskiego

14 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

1,58 m,

Wojewody Suwalskiego

13 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,86 m,

Wojewody Suwalskiego

21 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

1,81 m,

Wojewody Suwalskiego

Suwałki

16 m

Suw. Nr 74, poz. 510

Skarb

Pa stwa

Skarb

Pa stwa

wysoko

obwód:

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Rozporz dzenie Nr 222/98

2,66 m,

Wojewody Suwalskiego

19 m

Suw. Nr 74, poz. 510

wysoko

obwód:

1,36 m,

wiek ok.
100 lat

Cz

Rozporz dzenie Nr 222/98

komunalne
Miasta

ul. Wesoła 13, mi dzy

obwód:

obiektu ochrony

z 14.12. 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Uchwała Nr XIV/112/95 Rady

Miejskiej w Suwałkach z dnia
30 08. 1995 r.
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Lp.

Gatunek

Poło enie

Wła ciciel
gruntu

Opis

Nazwa i data

ogłoszenia aktu
o uznaniu

lub utworzeniu
23.

Leszczyna
turecka

ul. Plater 26, działka
nr 10065/7

Skarb

Pa stwa

obwód:

1,09 m,

wiek ok.
100 lat

obiektu ochrony

Uchwała Nr XIV/112/95 Rady

Miejskiej w Suwałkach z dnia
30 08.1995 r.

11.6. Ochrona lasów
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych z dnia 3 lutego 1995 r.
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pó niejszymi zmianami). Grunty tego typu nale y chroni przed
zmian przeznaczenia.
Zmiana przeznaczenia gruntów le nych stanowi cych własno Skarbu Pa stwa na etapie
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zgody Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa, a pozostałych gruntów le nych
zgody Marszałka Województwa Podlaskiego.
11.7. Lasy ochronne

Na podstawie art.16, ust. 1, ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r.
Nr 12, poz.59 z pó n. zm.) Minister rodowiska decyzj z dnia 29.05.2013 r. uznał
za ochronne lasy stanowi ce własno Skarbu Pa stwa o ł cznej powierzchni 6407 ha,
wchodz ce w skład Nadle nictwa Suwałki w obr bie le nym Suwałki.
S to lasy poło one w granicach administracyjnych miasta Suwałk, w odległo ci 10 km
od granic administracyjnych miast licz cych ponad 50 tys. mieszka ców i one maj charakter
lasów ochronnych.
Na terenie miasta znajduje si około 800 ha lasów uznanych decyzj Ministra rodowiska
za ochronne w tym: zwarte kompleksy Lasu Suwalskiego i Szwajcarskiego. Lasy te obejmuj
drzewostany nasienne, lasy maj ce szczególne znaczenie dla obronno ci kraju
i bezpiecze stwa pa stwa, lasy wodochronne i inne lasy poło one w granicach
administracyjnych miasta.
11.8. Ochrona zasobów wód podziemnych

11.8.1.Strefa ochronna wokół komunalnego uj cia wody podziemnej
Uj cie komunalne dla miasta Suwałk zlokalizowane jest w północno - zachodniej cz ci
Suwałk w zakolu rzeki Czarnej Ha czy. Uj cie eksploatuje wody podziemne z drugiej
warstwy wodono nej oddzielonej od górnej warstwy wodono nej do
grubym,
bo o mi szo ci około 20 m pakietem glin zwałowych, stanowi cym izolacj warstwy
u ytkowej. Przez obszar uj cia przebiega granica tego pakietu. Wyst puje wi c tutaj okno
hydrogeologiczne, w którym druga warstwa wodono na ł czy si z pierwsz i stanowi
wspólny poziom wodono ny. Fakt ten rzutuje na przyj te zasady ochrony eksploatowanych
zasobów wód podziemnych, gdy układ ich kr enia powoduje, e zanieczyszczenie wód
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uj cia miejskiego mo e nast pi na drodze przemieszczania si zanieczyszcze z górnej
warstwy wodono nej do okna hydrogeologicznego, gdzie wody obu poziomów mieszaj si .
W celu ochrony, dobrej jako ciowo wody uzyskiwanej z obszaru zasobowego
komunalnego uj cia wody podziemnej z utworów czwartorz dowych w Suwałkach,
rozporz dzeniem nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej od miejskiego
uj cia wody podziemnej w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 150, poz. 1904),
zmienione Rozporz dzeniem Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 212,
poz. 2553), została ustalona strefa ochronna tego uj cia. Jej granice zostały wyznaczone
zgodnie z ustaw Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 239, poz. 2019
z pó niejszymi zmianami). W obr bie strefy ochronnej wydzielono:
1) teren ochrony bezpo redniej,
2) teren ochrony po redniej.
Teren ochrony bezpo redniej o ł cznej powierzchni 6,34 ha obejmuje grunty w granicach
stacji wodoci gowej oraz bezpo rednio wokół studni gł binowych i piezometrów. Teren
ochrony po redniej, obejmuj cy obszar o powierzchni 404,58 ha, został uwidoczniony
na rysunkach Studium w skali 1:10 000. W obr bie terenu ochrony po redniej wyznaczono
obszar o zaostrzonych warunkach ochrony o powierzchni 62,35 ha, oznaczony
jako A i pozostały obszar o powierzchni 342,23 ha oznaczony jako B.
Na terenie ochrony bezpo redniej zabronione jest u ytkowanie gruntów do celów
niezwi zanych z eksploatacj uj cia wody.
Na terenie ochrony po redniej zabrania si :
1) rolniczego wykorzystania cieków i osadów ciekowych,
2) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
3) stosowania rodków ochrony ro lin, z wyj tkiem rodków ochrony ro lin dopuszczonych
do stosowania w strefach ochrony uj wody,
4) budowy autostrad i dróg krajowych oraz torów kolejowych,
5) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz t,
6) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, z pó niejszymi zmianami) oraz ruroci gów
do ich transportu,
7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych
ni niebezpieczne i oboj tne oraz oboj tnych,
8) lokalizowania nowych uj wód podziemnych, z wyj tkiem studni zast pczych dla uj cia
komunalnego,
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierz cych,
10) wydobywania kopalin,
11) budowy studni kopanych.
W obr bie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony obowi zuj zakazy okre lone
powy ej w punktach od 1 do 11, a ponadto zabrania si :
1) budowy obiektów zabudowy mieszkalnej, komunalnej, usługowej i magazynowej
nie zwi zanej z funkcjonowaniem uj cia, z wyj tkiem modernizacji lub przebudowy
istniej cej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na działkach nr 30245, 30246, 30247
i 30338,
2) wprowadzania cieków do wód lub do ziemi poza ciekami z oczyszczalni
przydomowych na działkach 30245, 30246, 30247 i 30338,
3) prowadzenia odwodnie nie zwi zanych z funkcjonowaniem uj cia,
4) organizowania obozowisk,
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5) budowy dróg niezwi zanych z funkcjonowaniem uj cia, poza dojazdami do istniej cej
zabudowy,
6) wykonywania wykopów nie zwi zanych z funkcjonowaniem uj cia z wył czeniem
wykopów pod sie wodn , kanalizacyjn i gazow oraz wykopów zwi zanych
z modernizacj lub przebudow istniej cej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej
na działkach nr 30245, 30246, 30247, 30338,
7) urz dzania parkingów.
Na terenie ochrony po redniej, poza obszarem o zaostrzonych warunkach ochrony,
obowi zuj zakazy okre lone powy ej w punktach od 1 do 11, a ponadto zabrania si :
1) wprowadzania cieków do wód lub do ziemi za wyj tkiem cieków bytowych
z oczyszczalni przydomowych oraz wód opadowych i roztopowych,
2) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.
11.8.2. Pozostałe strefy ochronne wokół uj

wód podziemnych

Na terenie miasta poza stref ochronn uj cia komunalnego funkcjonuje jedna strefa
ochronna (dane na dzie 1.06.2015 r.) Jest to strefa ochrony po redniej uj cia wody
podziemnej na terenie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach ustanowiona
rozporz dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
17.04.2002 r. W granicach terenu ochrony po redniej zabrania si wykonywania robót oraz
innych czynno ci powoduj cych zmniejszenie przydatno ci wody z uj cia i jego wydajno ci,
a w szczególno ci:
a) bezpo redniego wprowadzania cieków do ziemi,
b) przechowywania lub skaładowania odpadów promieniotwórczych,
c) lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych
oraz ruroci gów do ich transportu,
d) lokalizowania składowisk odpadów,
e) wykonywania odwodnie budowlanych i wykopów ziemnych, z wyj tkiem wykopów
pod wodoci gi i kanalizacj ,
f) urz dzania parkingów i mycia pojazdów,
g) stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych rodków ochrony w ilo ciach
przekraczaj cych mo liwo ci sorbcyjne ro lin;
Wymienione powy ej strefy ochronne po rednie zostały zaznaczone na rysunkach Studium
w stali 1:10 000.
11.9. Strefa ochronna wokół kompostowni miejskiej

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych jest obiektem potencjalnie uci liwym
dla rodowiska i ludzi ze wzgl du na sw wielko , zastosowan technologi i sposób
składowania balastu. W zwi zku z tym na mocy decyzji Kierownika Urz du Rejonowego
w Suwałkach z dnia 17.09.1992 r. posiada ustanowion (450 m) stref ochronn
od ogrodzenia zakładu, w której zabrania si wznoszenia obiektów budowlanych
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz lokalizowania pracowniczych ogrodów
działkowych. Strefa ochronna została naniesiona na rysunkach Studium w skali 1:10 000.
11.10. Strefa ochronna urz dze
meteorologicznej.

pomiarowych pa stwowej słu by hydrologiczno -

Decyzj Prezydenta Miasta Suwałk nr OSGK.VI.-6210-13/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
została ustanowiona strefa ochronna urz dze
pomiarowych pa stwowej słu by
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hydrologiczno-meteorologicznej
zlokalizowanych
na
Stacji
Hydrologiczno
Meteorologicznej w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 125, działka o nr geod. 20914.
Na obszarze strefy ochronnej (urz dze pomiarowych słu b pa stwowych) zabrania
si wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub czynno ci, które mog
spowodowa czasowe lub trwałe zaburzenie reprezentatywno ci pomiarów i obserwacji,
to jest:
a) w odległo ci 30 metrów od urz dze pomiarowych zakazuje si :
- wznoszenia obiektów budowlanych,
- sadzenia drzew i krzewów,
- sztucznego zraszania upraw;
b) w odległo ci od 30 do 150 m od urz dze pomiarowych zakazuje si :
- wznoszenia zwartej zabudowy pi trowej o wysoko ci powy ej 10 m liczonej
od poziomu terenu do górnej kraw dzi elewacji frontowej lub kalenicy,
- sadzenia ro linno ci w zwartych zespołach, które uniemo liwiaj swobodny przepływ
powietrza pomi dzy ro linami, a wysoko pojedynczych ro lin ma lub mo e osi gn
wysoko wy sz ni 10 m;
c) w odległo ci od 150 do 200 m od urz dze pomiarowych zakazuje si :
- wznoszenia zwartej zabudowy pi trowej o wysoko ci powy ej 14 m liczonej
od poziomu terenu do górnej kraw dzi elewacji frontowej lub kalenicy,
- sadzenia ro linno ci w zwartych zespołach, które uniemo liwiaj swobodny przepływ
powietrza pomi dzy ro linami, a wysoko pojedynczych ro lin ma lub mo e osi gn
wysoko wy sz ni 14 m.
Strefa ochronna została naniesiona na rysunkach Studium w skali 1:10 000.

12. Uwarunkowania wynikaj ce z wyst powania udokumentowanych złó
kopalin oraz zasobów wód podziemnych

12.1. Udokumentowane zło a kopalin

Na obszarze miasta Suwałk udokumentowanych jest 11 złó kopalin pospolitych i jedno
zło e kopaliny podstawowej. S to zło a kruszyw naturalnych – piasków i wirów,
udokumentowane w czwartorz dowych wodnolodowcowych osadach sandru suwalskoaugustowskiego.
Kopalina u yteczna znajduje zastosowanie w drogownictwie i budownictwie do produkcji
wyrobów betonowych. Jedynym zło em na obszarze miasta zaliczonym ze wzgl du na jego
wielko (215,15 ha) oraz ilo zasobów (70 166 ty ton) do złó kopalin podstawowych
jest zło e „Sobolewo-Krzywe” (Rozporz dzenie, 2006). Zostało ono udokumentowane
w kategorii C1 + B w 2 polach (2000 a), poło onych w południowo-wschodniej cz ci miasta
Suwałk i we wsi Sobolewo.
Na północny wschód od niego udokumentowano w kategorii C1 kolejne zło a piasków
i wirów: rozpoznane w 2 polach zło e „Sobolewo C” (2004), „Sobolewo A” (1971; 2002b),
„Sobolewo A-pole II” (2002 c) oraz „Sobolewo C-I” (2009). Zło e „Sobolewo A” zostało
podzielone na 2 pola po udokumentowaniu zło a „Sobolewo A-pole II’, a jego zasoby
rozliczono.
Zasoby zło a „Potasznia” poło onego mi dzy miejscowo ciami Suwałki, Przebród
i Osowa, zostały rozpoznane wst pnie w kategorii C2 (1969 a). W cało ci lub w cz ci
w granicach tego zło a w latach pó niejszych udokumentowano 7 złó kruszyw naturalnych.
W cało ci ze zło a „Potasznia” zostało wydzielone na terenie miasta zło e: „Potasznia I”
(1974), którego około ½ powierzchni le y na terenie miasta. Natomiast zło a: „Krzywólka-
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Suwałki” (1969 b; 2000 b) i „Krzywólka II” (1966, 1969 c) zostały udokumentowane
na fragmencie zło a „Potasznia”.
W północno wschodniej cz ci miasta Suwałki rozpoznano wst pnie zasoby kruszywa
naturalnego w zło u „Krzywólka II” (1966, 1969 c). Kopalin towarzysz c piaskom
i wirom w tym zło u s głazy.
Na zachód i południowy zachód od Suwałk w kategorii C1 udokumentowano zło a:
„Suwałki III” (1993), „Suwałki IV” (1999 b) i „Suwałki VI” (2007).
W „Obja nieniach do mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50 000 – Warszawa 2006”
opracowanej przez Pa stwowy Instytut Geologiczny w uzgodnieniu z Podlaskim Geologiem
Wojewódzkim przeprowadzono klasyfikacj sozologiczn złó z punku widzenia
ich ochrony, przydatno ci oraz ochrony rodowiska. Sklasyfikowano wszystkie, poło one
na terenie miasta zło a, zarówno eksploatowane, jak i nieeksploatowane. Wszystkie zło a
udokumentowane na obszarze arkusza Suwałki ze wzgl du na ich ochron zaliczono do klasy
4, jako powszechne, licznie wyst puj ce, łatwo dost pne. Ze wzgl du na ochron rodowiska
wi kszo
złó zaliczono do klasy A – złó mało konfliktowych, mo liwych
do zagospodarowania bez wi kszych ogranicze . Do klasy B – złó konfliktowych,
mo liwych do eksploatacji po spełnieniu okre lonych wymaga zaliczono zło e „Potasznia”
ze wzgl du na jego poło enie w strefie ochrony po redniej uj cia wód dla miasta Suwałki.
Powy sze opracowanie nic nie wspomina o zło u „Krzywólka II”, które znajduje
si w strefie ochronnej miejskiego uj cia wody (starej i znowelizowanej w 2010 roku)
i zgodnie z § 3 pkt. 1 ust. 10 rozporz dzenia nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarz du
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej komunalnego uj cia wody podziemnej w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 150 z dnia 24.06.2010 r.) wydobycie kopalin na tym terenie jest zabronione.
Ponadto zło e „Krzywólka-Suwałki”, które znajdowało si w strefie ochronnej miejskiego
uj cia wód podziemnych (ustanowionego w 1996 r.) po jej weryfikacji w 2010 r. znalazło
si poza ni . Wydaje si jednak zasadne, aby ze wzgl du na ochron miejskiego uj cia
wydobycie kruszywa z tych złó podlegało zaostrzonym rygorom.
12.2. Zasoby wód podziemnych

Teren miasta znajduje si poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych,
wymagaj cych szczególnej ochrony (Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych w Polsce wymagaj cych szczególnej ochrony w skali 1:500 000, Instytut
Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, 1990).

13. Uwarunkowania wynikaj ce z wyst powania terenów górniczych
wyznaczonych na podstawie przepisów odr bnych.

Na obszarze miasta Suwałk eksploatowane s 2 zło a kruszyw naturalnych: „SobolewoKrzywe”, „Suwałki VI”. Na terenie złó „Sobolewo-C”, „Sobolewo A-pole II” i „Suwałki
IV” prace wydobywcze zostały zako czone, a koncesje na wydobycie wygasły.
U ytkownikiem złó
„Potasznia I” i „Sobolewo-Krzywe” s Suwalskie Kopalnie
Surowców Mineralnych S.A. Koncesja na eksploatacj zło a „Sobolewo-Krzywe” została
wydana przez Wojewod Podlaskiego w 2003 r. na 25 lat. Ustanowiono 2 obszary górnicze:
„Sobolewo I” o powierzchni 194,96 ha i „Sobolewo II” o powierzchni 18,01 ha oraz wspólny
teren górniczy o powierzchni 446,51 ha. Obecnie eksploatowany jest s obszar górniczy
„Sobolewo I”. Eksploatacja na obszarze „Sobolewo II” została zako czona z ko cem roku
2014 i obecnie prowadzone s prace rekultywacyjne. Wydobycie kopaliny na obszarze
„Sobolewo I” prowadzone jest dwoma poziomami eksploatacyjnymi, znad i spod wody
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w wyrobisku stokowo -wgł bnym o powierzchni około 120 ha i gł boko ci około 11 m.
W 2006 r. było to najwi ksze wydobycie w kraju i wynosiło około 2,7 mln ton rocznie, tj.
blisko dwa razy wi cej ni poziom wydobycia w kolejnym zło u na li cie krajowej. Surowiec
wydobywany ze zło a jest przydatny w budownictwie i drogownictwie. Jest przerabiany
(sortowany) w pobliskim zakładzie przeróbczym Suwalskich Kopal Surowców Mineralnych
S.A. Odpady przeróbcze i nadkład na bie co przewo ony jest na tereny rekultywowane
w kierunku wodnym. Koncesja dla zło a „Potasznia I” obejmuje tylko fragment obszaru
zło a w jego północnej cz ci znajduj cej si poza granicami miasta.
Przedsi biorstwo Materiałów Drogowych „Kruszbet” otrzymało koncesj na eksploatacj
zło a „Sobolewo A-pole II”. Koncesja ta udzielona przez Wojewod Podlaskiego dnia
5.11.2002 r. znak: R.IV-7412/II/96/02 wygasła 30.11.2012 r. Powierzchnia obszaru
górniczego zło a „Sobolewo A-pole II” wynosił 11,57 ha, terenu górniczego – 14,67 ha.
Na terenie zło a znajduje si wyrobisko wgł bne o powierzchni około 4 ha i gł boko ci
około 2 m. Eksploatacja zło a Sobolewo A została zako czona. Niewybrane zasoby
kruszywa, które zalegaj w tym zło u, znajduj si poni ej poziomu wód gruntowych
i ze wzgl du na blisko rzeki Czarnej Ha czy nie mog by eksploatowane.
W 2005 r. Wojewoda Podlaski wydał koncesj na wydobycie kruszywa ze zło a
„Sobolewo C” przez okres 5 lat. Dla tego zło a ustanowiono 3 obszary górnicze (pola 1,2 a,
2 b o ł cznej powierzchni 6,23 ha) oraz 2 tereny górnicze (pole 1 oraz pól 2 a i 2 b
o powierzchni 9,74 ha). Wydobycie kopaliny odbywało si jednym pi trem eksploatacyjnym
w warstwie suchej, tj. do gł boko ci 1 m ponad zwierciadło wody gruntowej. Wyrobisko jest
wgł bne, ma powierzchni około 1 ha i gł boko do 2 m.
W 2008 roku Wojewoda Podlaski wydał koncesj na wydobycie kruszywa ze zło a
„Sobolewo C – pole 2c” przez okres 5 lat. Koncesja ta utworzyła obszar górniczy
o pow. 3,28 ha i teren górniczy o pow. 42,11 ha. Po wydobyciu kruszywa eksploatacj zło a
zako czono. Koncesja na wydobycie wygasła 5.11.2012 roku.
W 2009 roku Prezydent Miasta Suwałk wydał koncesj na wydobycie kruszywa ze zło a
„Sobolewo C – I” na okres 5 lat. Koncesja ta utworzyła obszar górniczy o pow. 1,23 ha i teren
górniczy o pow. 1,77 ha. Po wydobyciu kruszywa eksploatacj zło a zako czono. Koncesja
na wydobycie wygasła 31.12.2013 roku. Trwa rekultywacja tego obszaru.
Zło e „Suwałki III” u ytkowane było przez Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe
„IMBUD” z Suwałk. Dla zło a piasków i wirów przydatnych w drogownictwie
i budownictwie ustanowiono obszar górniczy o powierzchni 0,32 ha i teren górniczy
o powierzchni 0,52 ha. Koncesja wydana w 2001 roku przez Wojewod Podlaskiego
obowi zywała do ko ca 2011 r. Eksploatacja zło a została zako czona.
Eksploatacja zło a „Suwałki IV” prowadzona przez A. Modzelewskiego i E. Woronieck
została zako czona w 2009 roku zgodnie z koncesj wydan przez Prezydenta Miasta Suwałk
w 2000 r. Dla tego zło a ustanowiony był obszar i teren górniczy o powierzchni odpowiednio:
0,63 ha i 0,78 ha. Surowiec wykorzystywany był do prac drogowych. Rekultywacja tego
terenu w kierunku rolnym została zako czona.
Zło e „Suwałki VI” u ytkowane jest przez Przedsi biorstwo Produkcyjno – Handlowe
„IMBUD” z Suwałk. Dla zło a piasków i wirów przydatnych w drogownictwie
i budownictwie ustanowiono obszar górniczy o powierzchni 7,5191 ha i teren górniczy
o powierzchni 7,5191 ha. Koncesja wydana w 2007 r. przez Wojewod Podlaskiego
obowi zuje do 2027 r.
Zło e „Krzywólka-Suwałki” było eksploatowane w latach 1978 -1994 przez Oddział
Zmechanizowany Robót Drogowych PKP w Białymstoku. W roku 2000 opracowano dodatek
nr 1 do dokumentacji (Makowiecki, 2000) rozliczaj cy zasoby i okre laj cy nowe granice
zło a w cz ci nadaj cej si do eksploatacji. Na wschód od obszaru zło a udokumentowanego
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pozostało po prowadzonej eksploatacji niezrekultywowane wyrobisko poeksploatacyjne
o powierzchni około 30 ha i gł boko ci około 12 m.
Wydobycie kruszywa naturalnego ze zło a „Sobolewo A” rozpocz ło si w roku 1979
przez PPMD „Kruszbet” S.A. Pa zako czeniu eksploatacji w roku 2001 zasoby rozliczono,
a wyrobiska poeksploatacyjne całkowicie zrekultywowano w kierunku rolnym.
Prawo Górnicze i Geologiczne, art. 53 nakłada obowi zek sporz dzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego. Plany miejscowe dla wszystkich
terenów górniczych powinny uwzgl dni tendencje rozwojowe miasta, szczególnie
w zakresie modernizacji układu drogowego (planowana zachodnia obwodnica Suwałk),
a tak e inne uwarunkowania zwi zane z perspektywiczn rozbudow miasta.
Tereny górnicze ustanowione decyzjami administracyjnymi zostały naniesione na rysunki
Studium w skali 1 : 10 000.

14. Uwarunkowania wynikaj ce z wyst powania obszarów naturalnych
zagro e geologicznych

Na terenie miasta Suwałk nie wyst puj
osuwisk i ruchów masowych na zboczach.

obszary naturalnych zagro e

w postaci

15. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu systemów komunikacji

Istniej cy układ komunikacyjny miasta wpisuje si w wi kszo ci w ci le zabudowany
istniej cy układ urbanistyczny, ale 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 obecnie ponad 10 tys. samochodów na dob .
Problem przeniesienia go na obrze e miasta staje si zadaniem pierwszoplanowym.
W tym celu nieodzowna jest konieczno realizacji obwodnicy po zachodnim i północnym
obrze u miasta ladem planowanego przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica wraz
ze skomunikowaniem poł cze wschód – zachód. Układ komunikacyjny miasta nale y
dostosowa do projektowanego przebiegu Via Baltica oraz projektowanych na niej w złów
na skrzy owaniach z drog krajow i drogami wojewódzkimi.
Wyniki pomiarów ruchu przeprowadzonego w 2010 r. 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. Jedynym rozwi zaniem umo liwiaj cym popraw
warunków i stanu
bezpiecze stwa ruchu jest wybudowanie zachodniej obwodnicy miasta Suwałk.
Analizuj c istniej cy stan dróg jednoznacznie, nale y stwierdzi , e cz sto nie spełniaj
one warunków okre lonych w obowi zuj cych przepisach szczególnych dotycz cych dróg.
Drogi o znaczeniu ponadlokalnym (krajowe, wojewódzkie) przebiegaj ce przez miasto
wymagaj nowego wyznaczenia 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 bezwzgl dnie 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 10 lat, szczególnie
na drodze krajowej nr 8, który wzrósł o ok. 75%, a na drogach wojewódzkich o ok. 69%.
Istniej cy układ kolejowy w granicach miasta ulegnie zmianie w zwi zku z planowan
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacj linii E-75. W zwi zku z planowan
przebudow , zmianie ulegnie równie lokalizacja dworca kolejowego. Na dzisiaj
jednoznacznie nie okre lono jeszcze miejsca pod jego usytuowanie. Lokalizacja dworca PKP
powinna by dostosowana do przebiegu projektowanej linii Rail Baltica, a wszelkie zmiany
Cz

IV – UWARUNKOWANIA ROZWOJU

126 | S t r o n a

w zakresie układu kolejowego powinny by uzgodnione z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
i PKP S.A.
Miasto nie posiada lotniska pasa erskiego. Zlokalizowane w południowo - zachodniej
cz ci miasta lotnisko sportowe pozbawione jest utwardzonego pasa startowego
i przystosowane tylko do przyjmowania niedu ych jednostek oraz migłowców. Na terenie
lotniska funkcjonuje w chwili obecnej l dowisko dla migłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Drugie tego typu l dowisko urz dzone jest w bezpo rednim s siedztwie
szpitala przy ul. Szpitalnej.
Opracowana na zlecenie miasta dokumentacj techniczn lotniska z 2009 r., zakładała
rozbudow infrastruktury obecnie istniej cego lotniska sportowego celem obsługi ruchu
turystycznego i biznesowego lotnictwa ogólnego oraz lotnictwa komunikacyjnego o kodzie
referencyjnym 2C.
W 2015 roku miasto zleciło, aktualizacj posiadanej dokumentacji projektowej
rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach wraz z dostosowaniem jej do potrzeb lotniska
u ytku wył cznego, o kodzie referencyjnym 2B. Zarz dzaj cy lotniskiem uzyskał zezwolenie
Prezesa Urz du Lotnictwa Cywilnego (Decyzja ULC-LTL-4/5021-0009/02/15 z dnia
17.03.2015 r.), zezwalaj ce na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych
i technicznych.
Analizuj c obecny wewn trzny układ komunikacyjny 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 warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.
Nale y przeanalizowa mo liwo
realizacji zbiorczych parkingów strategicznych
na obrze ach miasta 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 bezwzgl dnie odseparowa ruch rowerowy od ruchu kołowego
poprzez budow kolejnych tras rowerowych. Wskazane jest równie ustalenie dróg
rowerowych na poł czeniu miasto – gminy o cienne.
W miar rozwoju miasta Suwałk i budowy nowych zakładów pracy komunikacja miejska
b dzie zmieniana i dopasowywana do potrzeb pasa erów, w tym w szczególno ci w zakresie
poprawy jako ci wiadczonych usług.

16. Uwarunkowania wynikaj ce ze stanu systemów infrastruktury
technicznej, w tym stopnia uporz dkowania gospodarki wodno – ciekowej,
energetycznej, gospodarki odpadami oraz telekomunikacji

16.1. Gospodarka wodno- ciekowa

Miasto posiada dobrze rozwini t sie wodoci gowo – kanalizacyjn . Przedsi biorstwo
Wodoci gów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. zaspokaja zbiorowe potrzeby w zakresie
rozbudowy wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji i oczyszczania cieków, m. in.
poprzez:
działalno usługow w zakresie rozprowadzania wody,
odprowadzanie i oczyszczanie cieków,
wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,
gospodark ciekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
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Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. posiada
wyodr bnione organizacyjnie zakłady, tj. Zakład Wodoci gów i Kanalizacji oraz
Oczyszczalni cieków.
Zakład Wodoci gów i Kanalizacji zajmuje si :
uj ciem, uzdatnianiem i dystrybucj wody,
konserwacj oraz utrzymaniem sieci i armatury wodoci gowej,
eksploatacj i konserwacj sieci kanalizacji sanitarnej,
wiadczeniem usług w zakresie czyszczenia i udro niania sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.
Oczyszczalnia cieków zajmuje si odbiorem i oczyszczaniem cieków z terenu miasta
i s siednich gmin.
16.1.1.Infrastruktura zaopatrzenia w wod
Woda dostarczana do sieci pochodzi wył cznie ze studni gł binowych z formacji
czwartorz dowej. Uj cie wody dla miasta Suwałk i okolicznych wsi zlokalizowane
jest w północno – zachodniej cz ci miasta w zakolu rzeki Czarnej Ha czy. Aktualnie
na uj cie wody składa si 19 studni wierconych, których gł boko waha si w przedziale
od 48 m do 138 m. W sytuacjach zwi kszonego zapotrzebowania w wod lub awarii PWiK
jest w stanie uruchomi tzw. studnie awaryjne zlokalizowane na terenie miasta.
Zatwierdzone przez Ministra Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych i Le nictwa
zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla obszaru b d cego w zasi gu oddziaływania
uj cia komunalnego wynosz 900 m3/h, czyli 21 600 m3/dob . Ilo pobieranej wody
to rednio ok. 8 tys. m3/dob . Woda uzdatniana jest przez 10 filtrów po piesznych typu
Culligan. Zdolno filtrowania stacji uzdatniania wody wynosi 600 m3/h i 14 400 m3/d.
Na pobór wód podziemnych Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji w Suwałkach
Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne nr R. I. ZD. 68110/6/06 wa ne do dnia
15.03.2016 r.
Ujmowana woda (woda surowa) na uj ciu komunalnym w Suwałkach w stanie naturalnym
tylko warunkowo nadaje si do picia i do potrzeb gospodarczych ze wzgl du na przekroczenia
dopuszczalnych st e elaza i manganu. Zgodnie z zał cznikiem nr 3 Rozporz dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2007 r., elazo i mangan znajduj si w grupie
dodatkowych wymaga fizykochemicznych jakim powinna odpowiada woda do spo ycia
przez ludzi.
Istniej ca stacja uzdatniania wody ma za zadanie dostosowanie jako ci wody stosownie
do obowi zuj cych wymaga .
Stacja uzdatniania wody pracuje automatycznie w układzie dwustopniowego pompowania
wody i jednostopniowej filtracji na wielowarstwowym zło u.
Woda z 19 studni gł binowych kierowana jest do budynku SUW do dwóch ci nieniowych
komór reakcji, w których nast puje natlenienie za pomoc spr onego powietrza
dostarczanego przez trzy spr arki. Celem napowietrzania jest wprowadzenie do wody tlenu
pozwalaj cego na cz ciowe utlenienie zwi zków elaza i manganu do postaci str canej.
Wyparcie nierozpuszczonych gazów prowadzone jest przez automatyczne zawory
odpowietrzaj ce. Z aeratorów woda kierowana jest do dziesi ciu filtrów produkcji firmy
Culligan, na których poddawana jest filtracji z pr dko ci 8,5 m/h.
Filtry wypełnione s zło em warstwowym „CULSORB M” i pracuj w pełni
automatycznie dzi ki posiadanym programowalnym w dowolny sposób sterownikom, a tak e
przepustnicom i kryzom. Woda po filtrach kierowana jest do czterech zbiorników wody
czystej o ł cznej pojemno ci 9600 m3. Zbiorniki wody czystej zapewniaj zapas wody w celu
wyrównania nierównomierno ci rozbiorów godzinowych. Ze zbiorników woda grawitacyjnie
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płynie do hali pomp. Tam poddawana jest ci głej dezynfekcji promieniami UV i przesyłana
do odbiorców.
Sie wodoci gowa zasilana jest przez 8 pomp sterowanych przetwornic cz stotliwo ci
o charakterystyce krocz cej. Pomiar ilo ci przesłanej do miasta dokonywany jest przez dwa
urz dzenia: przepływomierz elektromagnetyczny oraz wodomierz z impulsatorem.
Rocznie produkuje si ponad 3 mln m3 wody (ponad 8 tys. m3 dziennie), z czego sprzedaje
si ok. 2,4 mln m3. W wi kszo ci (ok. 1,8 mln m3) woda dostarczana jest do gospodarstw
domowych. Na cele produkcyjne przeznacza si ok. 600 tys. m3 wody.
W 2014 r. sprzedano odbiorcom: 2 360 565 m3 wody, w tym: do gospodarstw domowych:
1 832 772 m3
Jednostkowe zu ycie wody w gospodarstwach domowych – 73 l/mieszka ca/dob .
Procent mieszka ców korzystaj cych z wody (stan na 31.12.2014 r.) – 99,8 %.
Ł czna długo sieci wodoci gowej – 226,7 km (bez przył czy – 152,7 km), w tym sieci
magistralnych 19,6 km.
16.1.2.Oczyszczalnia cieków i kanalizacja sanitarna
Miejska oczyszczalnia cieków wraz z systemem głównych kolektorów sieci
kanalizacyjnej w Suwałkach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwy szonym
usuwaniem biogenów. Zapewnia ona przyj cie cieków z terenu miasta i okolicznych gmin.
cieki z terenu całego miasta dopływaj do oczyszczalni grawitacyjnie. Dodatkowo
na terenie miasta Suwałki rozmieszczone s 22 przepompownie cieków, które umo liwiaj
przepływ tam, gdzie ró nica poziomów nie pozwala na dopływ grawitacyjny.
Oczyszczalni cieków oddano do u ytku w 1986 r. W latach 1993 - 1995 dokonano
jej modernizacji i rozbudowano ci g technologiczny cz ci ciekowej, wprowadzaj c
biologiczn defosfatacj
(z okresowym wspomaganiem chemicznym), nitryfikacj
i denitryfikacj . W latach 1999 - 2000 przeprowadzono modernizacj gospodarki osadowej.
Od roku 2009 do chwili obecnej realizowane s dalsze etapy modernizacji oczyszczalni
zmierzaj ce do poprawy jej funkcjonowania zarówno w zakresie skuteczno ci oczyszczania
cieków - usuwanie substancji biogennych jak i gospodarki osadowej pod k tem
wykorzystania odnawialnych ródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Przeprowadzono równie działania zmierzaj ce do ograniczenia uci liwego wpływu
oczyszczalni na tereny przyległe, wprowadzaj c hermetyzacj oczyszczalni cieków
na niektórych obiektach oczyszczalni cieków oraz wybudowano suszarni osadów.
Aktualnie trwa jej rozruch.
Wysuszony osad b dzie mógł by w dalszym ci gu stosowany w rolnictwie lub u yty
do współspalania w latach nast pnych. Realizacja tej inwestycji (samo suszenie) jednak
nie rozwi e problemu zagospodarowania osadów ciekowych do ko ca i trzeba b dzie
wróci do tematu termicznego przekształcania osadów na terenie oczyszczalni cieków.
Głównymi urz dzeniami oczyszczalni s :
kraty
piaskownik dwukomorowy poziomy
separator piasku
trzy osadniki wst pne
komora biologicznej defosfatacji
komora denitryfikacji osadu czynnego
cztery osadniki wtórne
zamkni te komory fermentacyjne
zbiornik biogazu
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suszarnia osadów
Przepustowo oczyszczalni wynosi 25 600 m3/d. Na jej eksploatacj Spółka posiada
pozwolenie wodnoprawne nr R.I.KA.68110/22/06/07 wa ne do dnia 02.01.2017 r.
Sprawno oczyszczalni cieków i wynikaj ca z tego jako
cieków odprowadzanych
do rodowiska jest zgodna, za wyj tkiem azotu ogólnego z warunkami powy szego
pozwolenia.
Do oczyszczalni cieków odprowadza si prawie 3,9 mln m3 cieków rocznie, co daje
warto ok. 10,5 tys. m3 dziennie. W wyniku oczyszczania cieków wytwarza si ponad
2,4 tys. ton suchej masy osadów.
Minimalny procent redukcji zanieczyszcze w ciekach oczyszczonych, mierzonych
w ni ej okre lonych wska nikach (pod warunkiem dotrzymania st e
w tych
zanieczyszczeniach), wynosi co najmniej:
90 % we wska niku BZT5,
75 % we wska niku ChZT,
85 % we wska niku azot ogólny,
90 % we wska niku fosfor ogólny,
90 % we wska niku zawiesina.
Wska niki innych zanieczyszcze , wyst puj ce w oczyszczonych ciekach komunalnych
oraz st enia substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego nie mog
przekracza :
temperatura: 35°C,
odczyn pH: 6,5-9,0,
azot amonowy: 10 mg N-NH4/l,
azot azotanowy: 30 mg N-NO3/l,
rt : 0,06 mg Hg/l (warto rednia dobowa),
trichloroetylen: 0,2 mg TRL/l,
nikiel: 0,5 mg Ni/l,
ołów: 0,5 mg Pb/l,
arsen: 0,1 mg As/l.
W oczyszczalni oczyszczane s wszystkie cieki z terenu miasta, zarówno bytowo –
socjalne jak i przemysłowe. Te ostatnie stanowi ok. 30% wszystkich cieków.
Przewidywane jest dalsze zwi kszenie zasi gu działania oczyszczalni poprzez podł czenie
do niej kolejnych wsi, zwłaszcza tych le cych w granicach Wigierskiego Parku
Narodowego.
W 2014 r. przyj to i oczyszczono cieków: 3 873 tys. m3, w tym z gospodarstw domowych
1 855 tys. m3.
Ł czna długo sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 149,6 km (bez przył czy – 111,9 km).
Procent mieszka ców podł czonych do kanalizacji sanitarnej według stanu na dzie
31.12.2014 r. wynosił 95,8 %.
Miejska oczyszczalnia cieków, mimo spełniania wysokich standardów oczyszczania
cieków oraz nowoczesnej gospodarki energetycznej, boryka si z problemami. S to przede
wszystkim zbyt wysoka zawarto azotu ogólnego w odprowadzanych ciekach, uci liwo
zapachowa obiektu oraz trudno ci z zagospodarowaniem osadów ciekowych.
16.1.3. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe odprowadzane s systemem kanałów podziemnych do rzeki Czarnej
Ha czy, rowów, zbiornika bezodpływowego Dubowo II oraz do ziemi (np. poprzez skrzynki
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rozs czaj ce). Ł czna długo kanałów deszczowych wynosi ok. 140 km. Powierzchnia
zlewni obsługiwanej przez kanalizacj deszczow to 199,85 ha. Ilo odpływów z sieci
kanalizacyjnej do odbiornika – 32, z czego 21 (w tym dwa lokalne) wyposa onych jest
w separatory substancji ropopochodnych.
Separatory substancji ropopochodnych s urz dzeniami przeznaczonymi do oczyszczania
wód deszczowych i roztopowych z terenów szczelnych (zagro onych ska eniem substancjami
ropopochodnymi) przed wprowadzeniem ich do wód (np. rzek) lub do ziemi. Separatory
stosuje si na odpływach kanalizacji deszczowej ze zlewni nara onych na zanieczyszczenia
w celu ochrony rodowiska wodnego przed ska eniem.
Wody opadowe roztopowe (zwane ciekami deszczowymi) przed wprowadzeniem
do odbiornika (np. rzeki, ziemi) nie powinny zawiera zanieczyszcze w ilo ciach
wskazanych w przepisach szczególnych.
Rozwój systemu kanalizacji deszczowej zwi zany jest ci le z realizacj nowych osiedli
mieszkaniowych oraz rozbudow i modernizacj układów komunikacyjnych.
16.2. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne z terenu Suwałk kierowane s do odzysku, do Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Zielonym Kamedulskim. Zakład stosuje metod kompostowania
odpadów. Zainstalowany biostabilizator posiada wydajno 80-100 Mg na dob . Wytworzony
kompost posiada atest Okr gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku i odbierany jest
przez zakłady zieleni oraz indywidualnych odbiorców. Od 1998 r. na terenie Zakładu
prowadzona jest segregacja odpadów: makulatury, szkła, plastiku, puszek metalowych.
Zakład wyposa ony jest w urz dzenia do zgniatania i mielenia odpadów.
Na terenie zakładu funkcjonuje składowisko odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne
o potencjalnej pojemno ci ponad 230 tys. m3 i powierzchni 2,8 ha. 95% składowanych
odpadów stanowi balast powstały w wyniku procesu kompostowania w biostabilizatorze,
a pozostałe 5% to odpady komunalne lub zbli one do komunalnych, nienadaj ce
si do kompostowania. Składowisko spełnia wymagania stawiane tego typu obiektom.
Na południe od centrum miasta, przy ul. S. Staniszewskiego, znajduje si składowisko
odpadów oboj tnych, na którym zako czono prace rekultywacyjne. Składowisko to ma
charakter podpoziomowo - nadpoziomowy, przy czym w cz ci podpoziomowej składowane
były do 1995 roku wymieszane odpady komunalne. W cz ci nadpoziomowej składowane
były odpady oboj tne, które stanowi 3-metrow warstw izolacyjn .
Od 1 lipca 2013 r. obowi zuje tzw. ustawa mieciowa, na mocy której na gminie spoczywa
obowi zek odbierania odpadów od mieszka ców. W Suwałkach zorganizowana
jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, która zgodnie z ww. aktem prawnym obj ła
wszystkich mieszka ców.
16.3. Ciepłownictwo gazownictwo i energetyka
16.3.1. Ciepłownictwo
Miejski system ciepłowniczy PEC-u składa si z:
Ciepłowni Głównej (Ciepłownia Centrum jest w likwidacji) o mocy znamionowej
109,2 MWt, (moc maksymalna 130,0 MWt),
sieci cieplnych wysokoparametrowych o ł cznej długo ci 82,300 km i zewn trznej
instalacji odbiorczej o długo ci 3,682 km,
grupowych i indywidualnych w złów cieplnych w ilo ci 813 szt.
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Ł czne zapotrzebowanie na moc ciepln odbiorców zasilanych z miejskiego systemu
ciepłowniczego wynosi obecnie 118,15 MWt z czego przypada na:
centralne ogrzewanie - 96,53 MWt
potrzeby ciepłej wody u ytkowej - 11,31 MWt
potrzeby wentylacji i technologii - 10,31 MWt
Miejski system ciepłowniczy ma znacz cy udział w ilo ci ogrzewanych obiektów
na terenie Suwałk:
ilo budynków
- 1253 szt.,
kubatura całkowita
- 6682,1 ty . m3,
kubatura ogrzewana
- 6502,5 ty . m3.
Ciepłownia Główna zasilaj ca miasto pracuje cały rok. Ciepłownia Centrum obecnie
w stanie likwidacji.

Ciepłownia Główna, przekazana do eksploatacji w 1986 roku, jest najwi kszym ródłem
ciepła w mie cie. Po oddaniu do eksploatacji, w 2008 roku, kogeneracyjnego bloku
parowego, wytwarzaj cego w jednym procesie technologicznym energi elektryczn i ciepło,
ciepłownia dysponuje 3 kotłami wodnymi WR25 ze cianami szczelnymi oraz kotłem
parowym OR 35N współpracuj cym z turbozespołem parowym. Para wytwarzana w kotle OR
35N i nap dzaj ca turbin przeciwpr n ma temperatur 450oC i ci nienie 4,0 MPa.
W ramach budowy bloku kogeneracyjnego zmodernizowane zostały m.in. stacja uzdatniania
wody oraz zakładowa sie elektroenergetyczna SN i nn. Wszystkie kotły opalane s miałem
w glowym MIIA o warto ci opałowej 22 ÷ 23 GJ/Mg i zawarto ci siarki poni ej 0,4%.
Moc maksymalna trwała ciepłowni wynosi 122 MWt i 7,36 MWe, a przy odstawionym
turbozespole maksymalna trwała moc cieplna ciepłowni wynosi 130 MWt. Po uruchomieniu
kogeneracyjnego bloku energetycznego Ciepłownia Główna pracuje przez cały rok.
Spaliny z ciepłowni emitowane s do powietrza atmosferycznego poprzez komin
elbetowy o wysoko ci 122,8 m.
Ciepłownia Centrum jest w stanie likwidacji.

Charakterystyka sieci cieplnych i w złów cieplnych.
Długo sieci cieplnej ogółem wynosi ok. 82,3 km, w tym przesyłowej i rozdzielczej
wg stanu na dzie 30 czerwca 2015 r. wynosi 33,9 km, długo przył czy do budynku wynosi
26,1 km.
Długo odcinków preizolowanej sieci cieplnej na dzie 30 czerwca 2015 r. wynosi
50,6 km, sieci kanałowej wynosi 31,7 km.
Najwi ksza rednica eksploatowanej sieci cieplnej to 2 x ø 610,0/11 mm. Najstarsze sieci
zostały wybudowane w latach 80 XX wieku. Sukcesywnie, w celu zwi kszenie sprawno ci
przesyłania energii cieplnej wykonywane s modernizacje i termomodernizacje cieci cieplnych.
Obecnie do budowy sieci cieplnych stosowana jest nowoczesna technologia
rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych z sygnalizacj awarii. W tej wła nie
technologii buduje si sieci oraz modernizuje ju istniej ce.
W zwi zku z rozległ sieci w ul. Wojska Polskiego i przew eniem sieci na odcinku
od M12 F do M12K/1 do rednicy Dn150 w komorze M12 znajduje si przepompownia
zapewniaj c ci nienie dyspozycyjne w sieci od M12K/1 do ul. Maj. Hubala.
Dla utrzymania dobrego stanu technicznego sieci cieplnych i ich ci głej gotowo ci
do przesyłania energii cieplnej podejmowane s na bie co działania polegaj ce m.in. na:
prowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego sieci ciepłowniczych oraz
pomiarów sieci cieplnych preizolowanych,
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stałym wykonywaniu prac konserwacyjnych i wymiany armatury hydraulicznej,
elementów budowlanych oraz aparatury kontrolno – pomiarowej sieci cieplnych,
stałej kontroli w systemie monitoringu szczelno ci sieci cieplnych, a w razie
stwierdzenia nieszczelno ci, na natychmiastowej lokalizacji i likwidacji przyczyn
ponadnormatywnych ubytków.
W zły cieplne PEC pracuj jako urz dzenia wymiennikowe, realizuj c zapotrzebowanie
odbiorców ciepła na centralne ogrzewanie, technologi i dostaw ciepłej wody u ytkowej.
Wszystkie w zły posiadaj automatyk pogodow realizuj c dostaw energii cieplnej
według okre lonej charakterystyki krzywej grzania uzgodnionej z Odbiorc ciepła.
Zakładem odpowiedzialnym za zapewnienie wła ciwych parametrów no nika energii
cieplnej jest Zakład Dystrybucji Ciepła obsługuj cy 813 szt. w złów cieplnych własnych
i w zły obce w ilo ci 162 szt., monitoruj cy za pomoc aplikacji programu komputerowego
(monitoring lokalny - system firmy „SAMSON") prac 553 w złów cieplnych (wg stanu
na 30.06. 2015 r.).
System ciepłowniczy w Suwałkach jest nowoczesny i bardzo dobrze eksploatowany,
o czym wiadcz uzyskane bardzo wysokie sprawno ci: wytwarzania ciepła rednio – ponad
87 %, przesył ok. 90 % oraz inne wska niki techniczno – ekonomiczne wysoka niezawodno
działania tego systemu. Tak dobre efekty uzyskano dzi ki przeprowadzonej w bardzo du ym
stopniu modernizacji ciepłowni i całego systemu ciepłowniczego, prowadzonemu na bie co
monitoringowi jego działania oraz mo liwo ci zdalnego sterowania prac sieci i w złów
cieplnych.
16.3.2. Gazownictwo
Stopniowej poprawie ulega infrastruktura gazownicza. Miasto nie jest podł czone
do krajowego systemu gazowniczego. Trwaj przygotowania do budowy interkonektora
gazowego ł cz cego systemy gazowe Polski i Litwy, który umo liwi m.in. przył czenie
Suwałk do krajowego systemu gazowniczego. Obecnie mieszka cy cz ci miasta
zaopatrywani s w sieciowy gaz propan-butan z lokalnej rozpr alni. Długo gazoci gów
dystrybucyjnych rozpr ony gaz propan-butan wynosi około 24 km i pozwala na podł czenie
mieszka , na osiedlu Północ, głównie w budownictwie wielorodzinnym. Obecnie z gazu
przewodowego propan-butan korzysta około 4660 odbiorców. W roku 2012 wybudowana
została przez podmioty prywatne dedykowana stacja regazyfikacji gazu ziemnego LNG
w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne. Niezale nie od tego Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o. o. w latach 2012 – 2015, przy współfinansowaniu ze rodków UE,
w ramach projektu pt.: „Zapewnienie dost pu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu
o technologi LNG”, zrealizowano du e przedsi wzi cie na obszarze gazowniczym.
Inwestycja obejmowała budow około 25 km gazoci gów oraz budow stacji regazyfikacji
gazu ziemnego LNG wraz z dwiema stacjami redukcyjno-pomiarowymi. W pierwszej
połowie 2015 r. dokonano zmiany paliwa gazowego propan-butan na gaz ziemny. Obecnie
mieszka cy oraz przedsi biorcy maj mo liwo korzystania z nowego no nika energii
w postaci gazu ziemnego. Sie gazowa w Suwałkach jest zasilana ze stacji regazyfikacji gazu
LNG zlokalizowanej w miejscowo ci Zielone Kamedulskie. Sukcesywna rozbudowa sieci
gazowej planowana jest na kolejne lata do 2030 roku, w zale no ci od składanych wniosków.
Wówczas now sieci gazow mo na b dzie zasila wi kszo mieszka ców i podmiotów
działaj cych na terenie miasta Suwałki.
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16.4. Energia elektryczna

Energia elektryczna dostarczana jest z systemu krajowego przez 4 Główne Punkty
Zasilania (GPZ) zlokalizowane na terenie miasta. Na terenie miasta znajduj si nast puj ce
urz dzenia elektroenergetyczne:
1) stacje 110/20 kV: Ha cza, Strefa, Suwałki1, Reja,
2) linia 110 kV relacji Ha cza – Filipów – Gołdap,
3) linia 110 kV relacji Ha cza – Ełk 1,
4) linia 110 kV relacji Ha cza – Sejny,
5) linia 110 kV relacji Suwałki 1 – Strefa – Augustów,
6) linia 110 kV relacji Ha cza – Reja – Suwałki 1,
7) stacje transformatorowe 20/0,4 kV,
8) linie napowietrzne i kablowe 20 kV,
9) linie napowietrzne i kablowe niskiego napi cia.
System jak na razie nie podlega adnym ograniczeniom. Rozwój systemu przesyłowego
energii na terenie miasta b dzie nast pował wraz z rozwojem miasta i nie ma ogranicze
technicznych.
Przez tereny poło one w północnej cz ci miasta przebiega istniej ca transgraniczna linia
elektroenergetyczna NN 400kV relacji Ełk Bis –Alytus (Granica Pa stwa).
16.5. Infrastruktura telekomunikacyjna

Miasto Suwałki posiada dobrze rozwini t sie infrastruktury telekomunikacyjnej.
Istniej ca infrastruktura techniczna, stanowi ca w przewa aj cej wi kszo ci własno
Telekomunikacji Polskiej S.A., zrealizowana jest głównie za pomoc kabli miedzianych
w kanalizacji teletechnicznej.
Na terenie miasta działaj ponadto stacje bazowe telefonii komórkowej ró nych
operatorów, w tym m.in. Polskiej Telefonii Cyfrowej – operatora sieci telefonii cyfrowej TMobile, Polcomtel – operatora sieci telefonii komórkowej Plus, P4 – operatora sieci telefonii
komórkowej Play i PTK Centertel – operatora sieci telefonii komórkowej Orange.
Na terenie miasta istniej ponadto sieci operatorów, np. Internetia Sp. z o.o., które
wiadcz swoje usługi w zakresie zapewnienia dost pu do internetu na rzecz klientów
indywidualnych.
Ponadto w granicach administracyjnych miasta Suwałk istniej elementy sieci
szkieletowych np. sie szerokopasmowa „PIONIER”.

17. Uwarunkowania wynikaj ce
ponadlokalnych celów publicznych

z

zada

słu cych

realizacji

W aspekcie rozpoznanych uwarunkowa
rozwoju województwa podlaskiego
i na podstawie „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego”,
wskazuje si poni sze uwarunkowania rozwoju miasta wynikaj ce z zada słu cych
realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Nale do nich:
1. W zakresie ochrony rodowiska naturalnego przed degradacj :
1) rozbudowa instalacji pomocniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów na bazie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach,
2) rekultywacja terenów zdegradowanych,
3) utrzymanie terenów zielonych na wła ciwym poziomie oraz rozwój ich systemu,
4) rekultywacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenów powyrobiskowych
w Sobolewie i Krzywólce, w tym budowa bazy na potrzeby sportów wodnych
i motorowych,
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5) termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej,
6) systematyczna likwidacja dzikich wysypisk,
7) rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez edukacje i niezb dne
inwestycje,
8) rozbudowa sieci kanalizacyjnej i likwidacja szamb;
9) rozwój sieci wodoci gowej umo liwiaj cy ograniczenie ilo ci indywidualnych studni;
10) wyposa enie wylotów kanalizacji deszczowej w separatory substancji
ropopochodnych,
2. W zakresie ochrony rodowiska kulturowego:
1) uj cie zabytków obj tych gminna ewidencj zabytków,
2) uj cie trzech obszarów poddawanych rewitalizacji:
a) zabytkowego obszaru ródmie cia Suwałk
b) zabytkowego obszaru dawnych koszar przy ul. 23 Pa dziernika
c) zabytkowego obszaru dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego
3. W zakresie rozwoju infrastruktury transportowej i infrastruktury technicznej:
1) budowa obwodnicy Suwałk w ci gu drogi krajowej Nr 8 i dostosowanie
jej standardów technicznych do wymogów, jakie ma spełnia droga ekspresowa E-67
S- 8 Via Baltica w I priorytetowym europejskim korytarzu transportowym Warszawa
– Białystok – Suwałki – Budzisko – granica Pa stwa (dostosowanie nawierzchni
jezdni do przenoszenia nacisków 115kN/o , w etapie - droga jednojezdniowa,
docelowo – dwujezdniowa, budowa dwupoziomowych skrzy owa );
2) dostosowanie standardów technicznych dróg wojewódzkich do parametrów klasy „G”
lub „Z”, polegaj ce na:
a) przebudowie i modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki – Bakałarzewo –
Suwałki – Sejny, z ewentualn zmian kategorii na drog krajow ,
b) dostosowanie dróg wojewódzkich do parametrów klasy Z Nr 652 Kowale Oleckie
- Suwałki i Nr 655 Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka - Tartak,
3) dostosowanie standardów technicznych dróg powiatowych do parametrów klasy „Z”
poprzez zadania uj te w programie wojewódzkim po roku 2005, dotycz ce
modernizacji i przebudowy dróg powiatowych,
4) tworzenie warunków przestrzennych do przebudowy i budowy infrastruktury
transportowej ponadlokalnej w zakresie:
a) wyznaczania w trybie planowania miejscowego terenów dla centralnych
i wojewódzkich zada celu publicznego uj tych w rejestrze Wojewody
Podlaskiego,
b) rezerwowania korytarzy dla ponadlokalnej perspektywicznej infrastruktury
transportowej w planach i studiach zagospodarowania przestrzennego,
c) traktowania ich na obszarach rolnych jako „tereny rolne z zakazem realizacji
zabudowy rolniczej”, co nie b dzie miało wpływu na ograniczenie
dotychczasowego ich u ytkowania rolniczego,
5) zapobieganie i likwidowanie kolizji mi dzy uci liwo ciami komunikacyjnymi
a zabudow i rodowiskiem przyrodniczym wymagaj cym ochrony sanitarnej,
poprzez stosowanie:
a) wła ciwych relacji przestrzennych (odległo ci) pomi dzy zabudow , a ródłami
uci liwo ci komunikacyjnych,
b) rodków technicznych
zmniejszaj cych oddziaływanie
ródeł
hałasu
komunikacyjnego,
c) rodków technicznych zabezpieczaj cych wody przed komunikacyjnymi
zanieczyszczeniami sanitarnymi, w tym, w wyniku nadzwyczajnych zagro e
rodowiska,
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d) relokacji poza obr b zabudowy elementów infrastruktury transportowej,
gdy nie mo na osi gn
dopuszczalnych norm sanitarnych sposobami
technicznymi,
e) uspokajania ruchu rodkami technicznymi i organizacyjnymi;
6) utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic tranzytowych oraz doko czenie
przebudowy ul. Utrata w ci gu drogi krajowej nr 8,
7) przebudowa ul. Buczka w ci gu drogi wojewódzkiej nr 655 oraz ulic przyległych,
8) przebudowa ul. Reja w ci gu drogi wojewódzkiej nr 655 na dwujezdniow oraz ulic
przyległych,
9) rozbudowa układu komunikacyjnego na kierunku wschód – zachód, w tym poł czenie
ul. Wigierskiej z ul. Grunwaldzk , ul. wierkowej z ul. 23 Pa dziernika,
10) budowa wschodniego ci gu komunikacyjnego ł cz cego ul. Utrata z ul. Sejne sk
w ci gu drogi wojewódzkiej nr 653, a w kolejnym etapie poł czenie ulicy
Sejne skiej z ulicami K. Pułaskiego i M. Reja,
11) modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w strefach przemysłowych
i usługowych,
12) traktowanie rowerów jako pełnoprawnego rodka transportu, z zapewnieniem mu
stosownej infrastruktury,
13) budowa cie ek rowerowych doprowadzaj cych ruch rowerowy do terenów
turystyczno – wypoczynkowych poło onych na obrze ach miasta oraz
w bezpo rednim jego s siedztwie, w porozumieniu z gmin Suwałki,
14) dostosowywanie wska ników parkingowych do intensywno ci zabudowy
w miejskim obszarze zabudowanym,
15) budowa parkingów strategicznych i wydzielonych miejsc postojowych,
16) budowa na obrze ach miasta Centrum Obsługi Tranzytu TIR,
17) dostosowanie infrastruktury kolejowej do mi dzynarodowych potrzeb
przewozowych linii magistralnej E-75 Warszawa – Białystok – Suwałki – Trakiszki
– granica Pa stwa (Rail Baltica Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki)
do kursowania poci gów z pr dko ci w ruchu pasa erskim 160 km/h i towarowym
120 km/h przy nacisku 225 kN/o , poprzez wykonanie potencjalnych zada
programów rz dowych dotycz cych przebudowy linii kolejowych polegaj cych na:
a) rezerwie terenów pod budow drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka –
Suwałki – Trakiszki – granica Pa stwa,
b) elektryfikacji linii na odcinku Sokółka – Suwałki – Trakiszki – granica Pa stwa,
c) budowie dwupoziomowych skrzy owa z trasami drogowymi,
d) zabezpieczenie terenu pod budow przelotowej stacji kolejowej,
18) przywrócenie regularnego poł czenia linii kolejowej Suwałki – Olecko – Ełk
i jej modernizacja,
19) budowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach,
20) wymiana lub termomodernizacja sieci cieplnych, likwidacja grupowych w złów
cieplnych,
21) budowa sieci cieplnych i przył czy do obiektów,
22) budowa gazoci gu magistralnego zasilaj cego Suwałki oraz rozbudowa sieci
rozdzielczej,
23) rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej,
24) rozbudowa i budowa sieci wodno – kanalizacyjnej,
25) uzupełnienie sieci wodno – kanalizacyjnej w istniej cych ulicach,
26) budowa systemu monitoringu sieci wodoci gowej,
27) modernizacja oczyszczalni cieków obejmuj ca:
a) budow suszarni i spalarni odpadów,
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28)
29)
30)
31)
32)

b) hermetyzacj i dezodoryzacj powietrza odlotowego wybranych obiektów,
c) przebudow systemu sterowania i monitoringu pracy,
d) rozbudow komór oczyszczania cieków,
e) usprawnienie gospodarki energetycznej – II etap – kotłownia,
rozbudowa miejskiego uj cia wody,
wprowadzenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
budowa dwutorowej linii napowietrznej WN 400kV GPZ Ełk – granica Pa stwa
z Litw (kierunek Alytus),
budowa linii napowietrznych WN 110 kV:
a) RPZ „SSSE” – RPZ „Ha cza” Suwałki,
b) GPZ Ełk – RPZ „Ha cza” Suwałki,
c) RPZ „Ha cza” Suwałki – RPZ Wi ajny,
modernizacja istniej cych linii napowietrznych WN 110 kV:
a) RPZ „Ha cza” Suwałki – RPZ Olecko,
b) RPZ „Reja” Suwałki – RPZ („Piaskowa”) Suwałki,
c) RPZ „Ha cza” Suwałki – RPZ Sejny.

18. Uwarunkowania wynikaj ce z wymogów dotycz cych ochrony
przeciwpowodziowej.

Na terenie miasta Suwałk nie wyst puj
powodzi.

tereny nara one na niebezpiecze stwo

*Przy opracowywaniu uwarunkowa do niniejszego Studium wykorzystano dost pne dane
statystyczne dotycz ce miasta Suwałk, zgromadzone w okresie od 2012 roku do 2015 roku.
Dane te posłu yły do okre lenia tendencji i kierunków rozwojowych miasta.
Aktualne zbiorcze dane dotycz ce miasta za rok 2014 zostan
opublikowane
w przygotowywanym Raporcie o stanie miasta za rok 2014.
Cz
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V. Kierunki kształtowania struktur przestrzennych i polityka przestrzenna

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów oraz
tereny wył czone spod zabudowy, uwzgl dniaj ce bilans terenów przeznaczonych
pod zabudow

Analiza uwarunkowa oraz przyj ta wizja rozwoju miasta, b d ca w swych głównych
zało eniach kontynuacj i rozwini ciem kierunków przyj tych w „Zmianie Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Suwałki”,
uchwalonej uchwał Nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja
2012 r., stanowi podstaw do sformułowania kierunków rozwoju i kształtowania struktury
przestrzennej miasta.
Kierunki polityki przestrzennej rozwoju miasta polegaj przede wszystkim
na racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni miejskiej. Działania te powinny polega
na intensyfikacji zainwestowania uwzgl dniaj cej podnoszenie jako ci urbanistycznej
i ochrony rodowiska kulturowo – przyrodniczego. Nale y je podporz dkowa osi gni ciu
takich zmian w krajobrazie miejskim, które b d podkre la i eksponowa elementy
kształtuj ce indywidualny wizerunek miasta, w szczególno ci za powodowa wzrost
jego atrakcyjno ci i podnosi jako przestrzeni publicznych.

1.1. Głównymi elementami kształtuj cymi struktur przestrzenn i krajobraz miasta s :

1) cisłe centrum miasta, w szczególno ci jego zabytkowa tkanka,
2) układ przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym, który powinien
krystalizowa struktur urbanistyczn centrum oraz wi za centrum z dzielnicami
je okalaj cymi,
3) dolina rzeki Czarnej Ha czy stanowi ca główny ci g biologicznie czynny, maj cy
du y wpływ na krajobraz, przewietrzanie i klimat miasta,
4) dzielnice mieszkaniowe jedno - i wielorodzinne poło one poza cisłym centrum,
o ró nym stopniu zainwestowania,
5) rejony przemysłowe miasta poło one poza cisłym centrum, o ró nym stopniu
zainwestowania,
6) tereny le ne znajduj ce si w granicach administracyjnych miasta.

Obszar miasta Suwałk podzielony został na jednostki urbanistyczne. Wydzielono
sze
jednostek strukturalnych, o w miar jednorodnym zainwestowaniu. Ka da
z jednostek strukturalnych podzielona została na jednostki podstawowe, których ilo
i granice s wynikiem analizy przestrzennej. S to:
1) Jednostka strukturalna „A” – poło ona w centralnej cz ci miasta, w jej skład
wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno symbolami od A 1 do A 25.
2) Jednostka strukturalna „B” - poło ona w północno – zachodniej cz ci miasta, w jej
skład wchodz jednostki „B” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno
symbolami od B 1 do B 5.
3) Jednostka strukturalna „C” - poło ona w północno – wschodniej cz ci miasta, w jej
skład wchodz jednostki „C” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno
symbolami od C 1 do C 15.
4) Jednostka strukturalna „D” - poło ona we wschodniej cz ci miasta, w jej skład
wchodz jednostki „D” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno symbolami
od D 1 do D 8.
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5) Jednostka strukturalna „E” - poło ona w zachodniej cz ci miasta w jej skład wchodz
jednostki „E” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno symbolami od E 1
do E 11.
6) Jednostka strukturalna „F” - poło ona w południowej cz ci miasta w jej skład
wchodz jednostki „F” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno symbolami
od F 1 do F 5.

Schemat podziału miasta na jednostki strukturalne zawiera zał cznik Nr 2 do Studium.
Granice jednostek podstawowych uwidoczniono równie na rysunku Kierunków –
zał cznik Nr 3 do uchwały.

1.2. Ogólne zasady w kształtowaniu zmian struktury przestrzennej

W Studium przyj to ni ej wymienione ogólne zasady w kształtowaniu zmian struktury
przestrzennej:
1) wskazane granice poszczególnych jednostek strukturalnych s orientacyjne, mog ulec
przesuni ciu w wyniku uszczegółowienia na etapie sporz dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przy czym musi by zachowana proporcja terenów
wył czonych spod zabudowy w stosunku do terenów wskazanych pod zabudow ;
2) uruchamianie inwestycji na terenach wskazanych pod zabudow powinno by
poprzedzone:
a) sporz dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) zrealizowaniem infrastruktury in ynieryjnej wymaganej ustaleniami planu,
c) zapewnieniem dost pno ci komunikacyjnej poprzez zrealizowanie wymaganego
ustaleniami planu układu drogowego;
3) na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mog
ulec zmianie przebiegi tras komunikacyjnych wyznaczonych w Studium
i ich klasyfikacja;
4) tereny, wskazane jako ci gi ekologiczne i tereny zalecane do kształtowania zieleni
krajobrazowej nie powinny by zabudowywane, zakaz zabudowy nie dotyczy
inwestycji celu publicznego i zabudowy zwi zanej z turystycznym wykorzystaniem
tych terenów, na zasadach okre lonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego granice tych terenów mog ulec zmianie, tereny rolne mog nadal
pozostawa w u ytkowaniu rolniczym;
5) na terenach wył czonych z zabudowy, zakaz zabudowy nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;
6) na wszystkich terenach wyznaczonych w Studium, mo na realizowa inwestycje celu
publicznego lokalne i ponadlokalne, bez potrzeby zmiany Studium, a tereny inwestycji
celu publicznego mog utraci swój status na rzecz funkcji zgodnych z otaczaj c
zabudow bez potrzeby zmiany Studium;
7) na terenach zainwestowanych i wskazanych do zabudowy o zasadach i parametrach
nowej zabudowy przes dza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
8) w nowych jednostkach osadniczych nale y lokalizowa usługi podstawowe;
9) na terenach chronionych wpisem do rejestru zabytków obowi zuje priorytet zasad
ochrony konserwatorskiej;
10) na terenach zachodnich miasta priorytetem jest rezerwa terenów pod rozbudow
lotniska oraz zwi zane z tym ograniczenia wyst puj ce na terenach s siednich;
11) na terenie całego miasta priorytetem jest rezerwowanie terenów pod podstawowy
układ komunikacyjny;

Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

139 | S t r o n a

12) na terenach obj tych strefami ochronnymi ustalonymi na podstawie przepisów
odr bnych obowi zuje priorytet wynikaj cy z zasad ich ochrony;
13) na terenach obj tych strefami ochronnymi uj wody obowi zuje priorytet ochrony
wód podziemnych;
14) na terenach obj tych granicami:
a) Obszarów Natura 2000,
b) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
c) rezerwatów przyrody,
obowi zuje priorytet ochrony przyrody;
15) sposób zagospodarowania terenów o szczególnym znaczeniu dla kształtowania
przestrzeni miejskiej, nale y okre la poprzez opracowanie miejscowego planu;
16) wskazane w Studium obszary do przekształce , rehabilitacji i rewitalizacji b d
uszczegóławiane na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
17) wskazane w Studium tereny przewidywane pod zabudow wymagaj regulacji granic
działek na zasadzie poł cze , scalania i podziału;
18) na terenach udokumentowanych złó kruszywa zakazuje si eksploatacji kruszywa
naturalnego w celu ochrony powierzchni ziemi, krajobrazu, zasobów wód
podziemnych, oraz ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci rozbudowy miasta;
19) w granicach przestrzeni publicznych mo liwa jest organizacja imprez masowych;
20) tereny przestrzeni publicznych nale y chroni przed podziałami na mniejsze
nieruchomo ci i sprzeda ;
21) przebieg ustalonych w studium sieci infrastruktury technicznej nale y traktowa jako
orientacyjny, do ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

1.3. Ogólne zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej
W Studium przyj to ni ej wymienione ogólne zasady i standardy zagospodarowania
terenów i kształtowania nowej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej. Podane poni ej
wielko ci, je li dalsze zapisy Studium nie stanowi inaczej, powinny by u ci lane
w zale no ci od istniej cych uwarunkowa :
1) nowa zabudowa w typie zabudowy i wysoko ci nie wy szej ni zabudowa istniej ca,
b d ustanowiona w obowi zuj cych planach miejscowych;
2) nowa zabudowa mieszkaniowa powinna by
kształtowana według ni ej
wymienionych standardów mieszkaniowych:
a) 1 mieszkanie na 1 gospodarstwo domowe,
b) zabudowa wielorodzinna – 35 m2 powierzchni mieszkania/osob ,
c) zabudowa jednorodzinna – 75 m2 powierzchni mieszkania/osob ;
3) intensywno
zabudowy brutto, przez któr rozumie si stosunek powierzchni
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewn trznym
obrysie murów do powierzchni terenu, dlai:
a) zabudowy mieszkaniowej wysokiej – 1,2,
b) zabudowa mieszkaniowa redniowysoka – 0,8,
c) zabudowa mieszkaniowa niska – 0,6,
d) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj cej – 0,5,
e) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli niaczej – 0,4,
f) zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 0,5,
g) zabudowy jednorodzinnej – usługowej – 1,0,
h) zabudowy usługowej – 1,0;
i) zabudowy przemysłowo-składowej – 0,8;
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4) wielko nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie jednorodzinnej
wolno stoj cej:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 600 m2;
b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa – 800 m2;
5) wielko nowo wydzielanych działek w zabudowie bli niaczej – 500 m2;
6) wielko
nowo wydzielonych działek naro nych ko cz cych ci g zabudowy
szeregowej – 450 m2;
7) wielko nowo wydzielonych działek pod zabudow szeregow , z wył czeniem
działek naro nych ko cz cych ci g zabudowy szeregowej – 300 m2;
8) wysoko zabudowy:
a) zabudowy mieszkaniowej wysokiej – do 40 m,
b) zabudowa mieszkaniowej redniowysokiej – do 30 m,
c) zabudowa mieszkaniowej niskiej – do12 m,
d) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poza ródmie ciem – do 10 m (lokalnie
wysoko
zabudowy mo e by zmieniona w dostosowaniu do parametrów
istniej cej zabudowy lub krajobrazu),
e) zabudowy usługowej i przemysłowej wynika powinna z potrzeb i uwarunkowa
technologicznych prowadzonej działalno ci;
9) minimalna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przyj ta
wg. standardów urbanistycznych oraz „Scenariusza rozwoju i poprawy sieci drogowej
w Suwałkach”:
Lp.

Rodzaj obiektu

1.

Budownictwo mieszkalne intensywne

13.

Szkoły wy sze

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
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Budownictwo mieszkalne ekstensywne
Biura i urz dy ogólnomiejskie
Obiekty handlowe
Obiekty gastronomiczne
Zakłady produkcyjne
Teatry i kina
Miejsca zgromadze , obiekty sportowe
Szpitale
Hotele
Domy akademickie
Cmentarze
Szkoły wy sze
Ogródki działkowe

Magazyny i centra logistyczne
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Jednostka odniesienia
1000 mieszka ców
lub 1 mieszkanie
1 dom
1000 m2 pow. u ytkowej
1000 m2 pow. u ytkowej
100 miejsc
100 zatrudnionych
100 miejsc
miejsc/100 u ytkowników
10 łó ek
100 łó ek
100 łó ek
10 000 m2
100 studentów
100 zatrudnionych
100 zatrudnionych
100 działek
1000 m2 powierzchni
magazynowej

Liczba miejsc parkingowych
obszar ródmiejski pozostały obszar
strefa
miasta
„A” i „B”
Strefa „C”
300-350 lub 1mp
400-450 lub 1mp
na mieszkanie
na mieszkanie
1-1,25
1,5-2
20-30
25-35
15-25
20-50
12-20
15-40
8-14
15-32
12-25
20-40
10-15
12-20
2-3
3-8
50-80
70-100
10-20
15-30
-----50
5-10
5-20
20-30
20-50
15-25
20-50
------15-25
-------
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15-40

Na powy szym rysunku przedstawiono schemat podziału obszaru na strefy parkingowe.
Strefa „C” obejmuje cz
miasta poło on poza stref „A” i „B”
10) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, z wył czeniem terenu ródmie cia:
a) zabudowy wielorodzinnej – 25%,
b) zabudowy jednorodzinnej wolno stoj cej – 40%,
c) zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 25%,
d) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli niaczej – 30%,
e) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 25%,
f) zabudowy usługowej – 15%,
g) zabudowy produkcyjnej – 10% (dopuszcza si obni enie wska nika do 5%,
dla terenów poło onych w granicach jednostki strukturalnej F1).
Przyj te standardy powinny stanowi podstaw do badania chłonno ci terenów
w obszarach rozwojowych oraz do wyznaczania wielko ci i ilo ci terenów budowlanych
w planach miejscowych, zmiana ww. wska ników jest dopuszczalna o ile wynika z analiz
sporz dzanych na potrzeby opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
1.3. Ogólne zasady kształtowania układu komunikacyjnego

Obsługa komunikacyjna z istniej cego układu, podniesienie standardu istniej cych ulic,
budowa nowego układu uzupełniaj cego, w tym obwodnicy miasta – zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozdziale 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
1.4. Ogólne zasady kształtowania infrastruktury technicznej

Sieci uzbrojenia do utrzymania, przebudowy i rozbudowy oraz budowa nowych, budowa
nowych studni uj cia miejskiego i utrzymanie strefy ochronnej uj cia – zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury
technicznej.
Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

142 | S t r o n a

1.5. Ogólne zasady ochrony przyrody i krajobrazu

1) Zachowanie i ochrona (zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 2 Obszary
oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk):
a) Obszarów Natura 2000,
b) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
c) rezerwatów przyrody,
d) pomników przyrody,
e) ci gu ekologicznego doliny Czarnej Ha czy,
f) obszarów zalecanych do kształtowania zieleni krajobrazowej,
g) obszarów rolniczych.
2) Zakaz wydobywania wiru z udokumentowanych złó kruszywa oraz zakaz poszukiwania
nowych złó z wył czeniem terenów wskazanych na ten cel na rysunku Studium - zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozdziale 2 Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.
1.6. Ochrona zabytków

Zachowanie i ochrona zabytków zgodnie z rozdziałem 3 Obszary i zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej do ustalenia w planach
miejscowych.
1.7. Zasady rozmieszczania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie
infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych

1) W zakresie o wiaty nale y zapewni dla:
przedszkoli teren o wielko ci 0,9 m2 na jednego mieszka ca (m2/Mk),
szkół (tj. szkoły podstawowe, artystyczne, gimnazja, licea ogólnokształc ce
i specjalne, szkoły rednie techniczne i dla dorosłych) teren o wielko ci 0,4 m2
powierzchni terenu na jednego mieszka ca, w tym dla:
szkół podstawowych teren o wielko ci 2,0 m2/Mk; minimalna powierzchnia działki
1,0 ha;.
w promieniu doj cia pieszego do placówki nie przekraczaj cej odległo ci:
przedszkola - doj cie bez przekraczania ulic układu podstawowego – do 500 m lub
dowo enie,
szkoły podstawowe i gimnazja - doj cia bez przekraczania ulic o du ym nat eniu
ruchu, do 800-1000 m lub dowo enie,
licea – doj cia/ dojazdy 30-40 min;
2) W zakresie zdrowia i pomocy społecznej nale y zapewni dla: usług zdrowia i pomocy
społecznej: łobki, przychodnie publiczne, domy pomocy społecznej, szpitale, pogotowia,
noclegownie i działalno weterynaryjna, tereny o wielko ci 2,3 m2/Mk, w tym dla:
łobków teren o wielko ci 0,14 m2/Mk,
placówek podstawowej słu by zdrowia teren o wielko ci 0,2 m2/Mk
w promieniu doj cia pieszego do placówek:
łobki – 1000 m,
placówki podstawowej słu by zdrowia – 1800-2000 m;
3) W zakresie kultury nale y zapewni dla:
domów i o rodków kultury teren o wielko ci 0,1 m2/Mk,
bibliotek teren o wielko ci 0,08 m2/Mk,
w promieniu doj cia do placówek nie przekraczaj cej odległo ci ok. 1000 m.
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W odniesieniu do usług kultury na poziomie dzielnicowym przyjmuje si wska nik ł czny
o wielko ci 0,2 m2/Mk
4) W zakresie terenów ogólnodost pnej zieleni urz dzonej i sportu powszechnego nale y
zapewni dla:
terenów mieszkaniowych netto – w bezpo rednim s siedztwie mieszka tereny zieleni
urz dzonej – place zabaw dla dzieci i wypoczynku osób starszych w wielko ci
minimum 8-10 m2/Mk w zabudowie wielorodzinnej w promieniu doj cia 50-100 m
oraz 10 m2/działk lub mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
na terenach mieszkaniowych brutto, w osiedlach mieszkaniowych – parki i boiska
sportowe – minimum 6 m2 na jednego mieszka ca lecz na działce nie mniejszej
ni 2 ha oraz ogrody dzieci ce o powierzchni 0,5-1,5 ha, rozmieszczone w promieniu
300-600 m od mieszka ,
urz dzenia ogólnomiejskie, sytuowane w zale no ci od warunków terenowych,
obejmuj ce: parki i ziele ce, tereny sportu powszechnego (boiska, baseny, itp.), tereny
i urz dzenia rozrywkowe – teren o wielko ci minimum 4 m2 na jednego mieszka ca
w promieniu doj cia 1000 m;
5) W zakresie usług podstawowych nale y zapewni dla:
handlu, gastronomii, obiektów obsługi ludno ci (w tym punkty usług rzemie lniczych)
– teren o wielko ci 0,5 m2/Mk, w promieniu doj cia pieszego do obiektu około
10 minut.
1.9. Zasady rozmieszczania inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej

W Studium uwzgl dnia si istniej ce na terenie miasta inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu infrastruktury społecznej. Rozmieszczanie nowych
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu infrastruktury społecznej
mo liwe jest na obszarze całego miasta.
Inwestycje z zakresu systemu transportowego

W Studium wskazuje si projektowane korytarze transportowe inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu systemu transportowego, którymi s :
1) przebieg drogi ekspresowej klasy S wraz z w złami drogowymi (w ci gu drogi
krajowej),
2) linia kolejowa pierwszorz dowa,
3) system dróg wojewódzkich,
4) lotnisko.
Inwestycje z zakresu systemu infrastruktury in ynieryjnej

W Studium wskazuje si przebieg linii NN 400 kV, która jest zadaniem zawartym
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 z zakresu systemu
infrastruktury in ynieryjnej oraz istniej ce i projektowane linie 110kV.

1.10. Wytyczne dotycz ce zasad okre lania w MPZP ustale Studium w zakresie
kierunków i wska ników zagospodarowania i u ytkowania terenów
1) wska niki dotycz ce powierzchni biologicznie czynnej nale y uwzgl dnia przy
sporz dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
wskazanych w Studium;
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2) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nale y u ci li granice
terenów wył czonych spod zabudowy w sposób uwzgl dniaj cy istniej ce
uwarunkowania, w tym istniej c zabudow i istniej ce granice działek budowlanych;
3) wska niki dotycz ce wysoko ci i intensywno ci zabudowy s u rednione;
ich uszczegółowienie i wskazanie lokalnych dominant wysoko ciowych jest
do okre lenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
na podstawie sporz dzonych analiz terenu obj tego planem i terenów s siednich oraz
na podstawie przyj tych zało e urbanistycznych i kompozycyjnych;
4) ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotycz ce
lokalizacji infrastruktury społecznej powinny by poprzedzone analiz istniej cego
i planowanego zagospodarowania terenu pod k tem jego wyposa enia w ww. obiekty
oraz wykonaniem koncepcji struktury przestrzennej terenu obj tego planem
uwzgl dniaj cej przede wszystkim lokalizacj lokalnych obiektów infrastruktury
społecznej, niezb dnych dla obsługi obszaru obj tego planem, w tym terenów
ogólnodost pnej zieleni urz dzonej (m.in. parków i skwerów) oraz terenów sportu
powszechnego;
5) wska niki urbanistyczne i standardy słu przede wszystkim do badania chłonno ci
terenów i sporz dzania wytycznych programowo – przestrzennych w ró nych
rejonach miasta; s podstaw do programowania i projektowania elementów
infrastruktury transportowej, in ynieryjnej oraz infrastruktury społecznej;
6) dopuszcza si odst pstwa od wymaga okre lonych wska nikami parkingowymi
zawartych w pkt. 1.3. ppkt 9 w sytuacji gdy:
a) inwestycja realizowana b dzie na obszarze obj tym ochron konserwatorsk
lub formami ochrony przyrody, a realizacja wymaganej liczby miejsc postojowych
byłaby sprzeczna z przyj tymi zasadami ochrony,
b) inwestycja dotyczy adaptacji b d przebudowy zabudowy istniej cej, a warunki
przestrzenne terenu nie pozwalaj na realizacj wymaganej liczby miejsc
postojowych;
7) dopuszcza si odst pstwa od wymaga okre laj cych minimalny procentowy udział
powierzchni biologicznie czynnej ustalonych w pkt. 1.3. ppkt 10, w sytuacji
gdy inwestycja dotyczy adaptacji b d przebudowy zabudowy istniej cej, a warunki
przestrzenne terenu nie pozwalaj na realizacj wymaganych wska ników.

1.11. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
wynikaj ce z audytu krajobrazowego

Na terenie miasta nie zachodz przesłanki do okre lenia kierunków wynikaj cych
z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub okre lenia granic
krajobrazów priorytetowych.

1

obja nienia – ilekro mowa jest o:

1. zabudowie mieszkaniowej wysokiej – nale y przez to rozumie budynki mieszkalne
o wysoko ci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wł cznie,
2. zabudowie mieszkaniowej redniowysokiej – nale y przez to rozumie budynki mieszkalne
o wysoko ci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wł cznie,
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3. zabudowie mieszkaniowej niskiej – nale y przez to rozumie budynki mieszkalne
o wysoko ci do 4 kondygnacji nadziemnych wł cznie,
4. maksymalnej intensywno ci zabudowy – nale y przez to rozumie wska nik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
5. minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej – nale y przez to rozumie udział procentowy gruntu
rodzimego oraz wód powierzchniowych, a tak e 50% sumy powierzchni tarasów
i stropodachów nie mniejszej ni 10 m2 urz dzonych jako trawniki lub kwietniki, na podło u
zapewniaj cym im naturaln wegetacj , w odniesieniu do działki budowlanej,
6. minimalnej liczbie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – nale y przez
to rozumie minimaln liczb miejsc parkingowych, która została podana dla poszczególnych
kategorii u ytkowania terenu, przy czym dla zabudowy innej ni mieszkaniowa podano
wska nik w dwóch warto ciach – dla obszaru zabudowy ródmiejskiej i dla pozostałego
obszaru miasta,
7. zieleni urz dzonej – nale y przez to rozumie parki, ogrody, ziele towarzysz c obiektom
budowlanym, ziele ce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany.
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1.12. Opis jednostki strukturalnej A
Jednostka strukturalna A – o powierzchni ok. 293 ha, poło ona jest w centralnej cz ci
miasta. Ogranicza j od zachodu i południa rzeka Czarna Ha cza, od wschodu tereny
kolejowe, od północy zabudowa mieszkaniowa osiedla kolejowego oraz ulice
Gen. Z. Podhorskiego i Bulwarowa. Wi kszo jednostki znajduje si w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej, obejmuj cej zabytkowe ródmie cie miasta. W skład jednostki
„A” wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno na rysunku Kierunków symbolami
od A 1 do A 25.
Zainwestowanie
Jednostka A jest obszarem o du ej ró norodno ci i koncentracji usług. W jej granicach
wyst puj : zabudowa wielorodzinna o wysokiej intensywno ci, zabudowa usługowa, w tym
z zakresu usług publicznych, obiekty administracji, o wiaty, w tym szkoły podstawowe
i rednie, szkoła wy sza, nowa zabudowa usługowa (w tym obiekty wielkopowierzchniowe),
kultury, przychodnie zdrowia. cisłe centrum stanowi zabytkowa zabudowa ródmiejska
w zachowanym układzie urbanistycznym wraz z Parkiem Konstytucji 3 Maja i Placem
M. Konopnickiej.
Obszary obj te ochrona prawn i o ograniczonym u ytkowaniu wynikaj ce z przepisów
odr bnych
Na obszarze jednostki strukturalnej A wyst puj :
1) strefa ochrony konserwatorskiej obejmuj ca zabytkowy układ urbanistyczny miasta
Suwałk, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-31,
2) strefa ochrony konserwatorskiej w rejonie ulicy Sejne skiej, obj ta wpisem
do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,
3) poszczególne obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obj te wojewódzk i gminn
ewidencj zabytków,
4) stanowiska archeologiczne,
5) tereny kolejowe zamkni te,
6) pomniki przyrody.

Na terenach jednostek strukturalnych o symbolach: A22, A 24 i A 25, przyległych do terenów
kolejowych, w odległo ci do 50 m od granicy obszaru kolejowego zakazuje si lokalizacji
nowej zabudowy chronionej akustycznie, w rozumieniu przepisów rozporz dzenia Ministra
rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Kolizje, konflikty, bariery
Do istotnych kolizji, konfliktów i barier zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym
jednostki strukturalnej A nale :
1) cenne przyrodniczo tereny doliny Czarnej Ha czy,
2) presja urbanizacji na terenach poło onych wzdłu rzeki Czarnej Ha czy,
3) brak wykupu gruntów prywatnych poło onych w ci gu ekologicznym rzeki Czarnej
Ha czy, wskazanym w Studium jako publiczny ci g ekologiczny,
4) poło enie terenów kolejowych zamkni tych w ródmie ciu,
5) poło enie terenów przemysłowo - składowych we wschodniej cz ci jednostki (rejon
ulic Przytorowej i L. Wary skiego).
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Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa ródmiejska o du ej ró norodno ci i koncentracji usług,
w tym publicznych, w wi kszo ci obj ty granicami strefy ochrony konserwatorskiej, wpisanej
do rejestru zabytków, obejmuj cej układ urbanistyczny miasta.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o wysokiej intensywno ci,
zabudowa mieszkaniowa, przestrzenie publiczne, w tym tereny rekreacji i wypoczynku.

Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
1) ogólne dla wszystkich jednostek w granicach jednostki strukturalnej A:
a) przebudowa i modernizacja istniej cego układu komunikacyjnego,
b) budowa nowych odcinków dróg i cie ek rowerowych,
c) budowa sieci infrastruktury technicznej,
d) podł czenie istniej cych obiektów do sieci miejskiej c.o., lub gazowej
e) ograniczenie ruchu kołowego w ródmie ciu,
f) poprawa warunków i jako ci ycia mieszka ców,
2) szczegółowe dla jednostek podstawowych:
a) ochrona terenów i obiektów poło onych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
(jednostki A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 12, A 16, A 17,
A 18, A 19 oraz na fragmentach jednostek A13, A15),
b) rewitalizacja zabudowy ródmiejskiej (jednostki A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8,
A 9, A 10, A 11, A 12, A 16, A 17, A 18, A 19 oraz na fragmentach jednostek A 13,
A 15),
c) przekształcanie i rehabilitacja obszarów produkcyjno – usługowych i magazynowych
oraz kolejowych (jednostki A 24 i A 25) w kierunku zabudowy ródmiejskiej,
z wprowadzeniem nowych funkcji na terenach kolejowych, budowa zintegrowanego
w zła obsługi komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej,
d) wykup terenów nadrzecznych okre lonych w niniejszym Studium, jako obszary
wskazane do kształtowania terenów publicznych ci gu ekologicznego rzeki Czarnej
Ha czy (jednostki A2,A9, A10, A19, A21, A22),
e) zagospodarowanie i sukcesywne przekształcanie doliny Czarnej Ha czy w wa ne
z punktu widzenia rekreacyjnego, wypoczynkowego, krajobrazowego i przyrodniczego
przestrzenie publiczne w sposób umo liwiaj cy:
dost p publiczny do rzeki,
lokalizacj obiektów usługowych zwróconych ku rzece,
wyznaczania tras cie ek rowerowych, miejskich szlaków turystycznych,
kulturowych i przyrodniczych (jednostki A 2, A 9, A 10, A 19, A 21, A 22),
e) rozbudowa istniej cego układu komunikacyjnego, zapewnienie dost pu do wn trz
kwartałów z ograniczeniem dost pu z ulicy T. Ko ciuszki,
f) poprawa dost pno ci komunikacyjnej poprzez:
poszerzenie ulicy Gen. W. Sikorskiego (jednostki A 12, A 13, A 4, A 5),
poszerzenie ulicy Bulwarowej (jednostki A 12, A 14).
Polityka przestrzenna

Kierunki przekształce : ochrona zasobów kulturowych, rewitalizacja i przekształcenia,
poprawa dost pno ci komunikacyjnej – budowa nowych dróg i parkingów, sukcesywne
przekształcanie doliny Czarnej Ha czy z zachowaniem w maksymalnym stopniu terenów
zielonych, tworzenie terenów miejskiej zieleni urz dzonej, przekształcenia zabudowy –
eliminacja zabudowy zdegradowanej i dysharmonizuj cej zachowany historyczny układ
ródmie cia miasta, uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej, uzupełnianie
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i poprawa wyposa enia terenu w infrastruktur techniczn , poprawa i uzupełnianie układu
drogowego, w tym dróg zbiorczych, dróg wewn trznych i parkingów, przekształcenie
terenów kolejowych na cele zabudowy ródmiejskiej, przekształcanie cz ci terenów
zabudowy produkcyjno – usługowej i magazynowej w kierunku zmiany funkcji tych terenów,
likwidacja Ciepłowni Centrum, zmiana lokalizacji dworca PKP i PKS z dostosowaniem
do przebiegu trasy Rail Baltica.

Obszary do zainwestowania:
a) tereny wymagaj ce przekształce w granicach strefy ochrony konserwatorskiej,
w szczególno ci poło one w rejonie ul. Wigierskiej, wn trza kwartałów w zabudowie
ródmiejskiej, tereny nadrzeczne,
b) tereny wymagaj ce przekształce
poło one poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej, w szczególno ci w rejonie ulic Przemysłowej i Szkolnej,
c) tereny kolejowe.
Obszary i zadania strategiczne: inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, w tym: ochrona zasobów kulturowych i rewitalizacja, przebudowa
istniej cego układu komunikacyjnego, budowa nowego układu komunikacyjnego, w tym
parkingów, utrzymanie ci gu rzeki Czarnej Ha czy jako głównego elementu zieleni
zorganizowanej o charakterze publicznym.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
kompozycja, standardy i zasady zabudowy do zachowania, uzupełnie i rozbudowy
zgodnie z:
a) obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarach
ich obowi zywania,
b) zasadami i standardami podanymi w cz ci ogólnej Kierunków na obszarach, dla których
nie obowi zuj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) zasadami i standardami podanymi w cz ci szczegółowej Kierunków dotycz cej jednostek
podstawowych.
Zachowanie w strukturze przestrzennej terenów zalecanych do kształtowania zieleni
krajobrazowej, wył czonych z zabudowy.
Kształtowanie publicznych terenów rekreacyjnych i sportowych w oparciu o tereny
nadrzeczne.
Obsługa komunikacyjna:
a) w oparciu o istniej cy układ ulic oraz podniesienie standardu istniej cych ulic,
b) budowa nowego układu podstawowego i uzupełniaj cego.
Infrastruktura techniczna:
sieci uzbrojenia do utrzymania, przebudowy i rozbudowy, wprowadzenie gazu
do ródmie cia.
Ochrona przyrody i krajobrazu:
zgodnie z rozdziałem 2 Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk”.
Ochrona zabytków:
Warunki ochrony zabytków zgodnie z rozdziałem 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, do uwzgl dnienia w planach
miejscowych.
Zasady rozmieszczania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie
infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych: zgodnie z cz ci ogóln Kierunków.
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Tereny wył czone spod zabudowy:
W jednostce strukturalnej A terenami wył czonymi spod nowej zabudowy budynkami s :
a) obszary przestrzeni publicznych,
b) tereny parków i skwerów,
c) tereny wód powierzchniowych,
d) tereny publiczne w ci gu ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy – przy zachowaniu
minimalnego wska nika udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) 90%,
e) cz ciowo - publiczne tereny sportowe, rekreacyjne i turystyczne uzupełniaj ce system
ekologiczny - przy zachowaniu minimalnego wska nika udziału powierzchni
biologicznie czynnej (PBC) 75%,
f) istniej ce osiedla mieszkaniowe wielorodzinne nie powinny by dog szczane now
zabudow .
1.11.1. Kierunki szczegółowe dla jednostek podstawowych.

1) Jednostka podstawowa A 1 – o powierzchni ok. 5,2 ha, poło ona w centralnej cz ci
jednostki strukturalnej A, obejmuje park Konstytucji 3 Maja i ograniczona jest ulicami:
Placem Marszałka J. Piłsudskiego, T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza, Ks. K. Hamerszmita.
Jednostka podstawowej A1 obj ta jest w cało ci Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu poło onego kwartale ulic: T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza,
W. Gałaja, Kamedulska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach (nr 32
na zał czniku 7), zatwierdzonym 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: teren rekreacji i wypoczynku, miejsce organizacji imprez masowych
i wystaw plenerowych.
Funkcje pozostałe: funkcja sakralna, komunikacja (w południowej cz ci parku
zlokalizowany jest ko ciół parafii rzymskokatolickiej pw. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa).
Kierunki zmian: przebudowa istniej cego układu komunikacyjnego w rejonie ulic
Ks. K. Hamerszmita, A. Mickiewicza i Placu Marszałka J. Piłsudskiego zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie zieleni jako dominuj cej
formy u ytkowania, bez prawa budowy nowych obiektów kubaturowych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2) Jednostka podstawowa A2 – o powierzchni ok. 21,6 ha, ograniczona jest ulicami:
Bakałarzewsk , W. Gałaja, A. Mickiewicza i T. Ko ciuszki, od strony północnej
i zachodniej rzek Czarn Ha cz .
Na obszarze jednostki podstawowej A2 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
Cz
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a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w kwartale ulic:
T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego
w Suwałkach (nr 32 na zał czniku 7), 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) – obowi zuje na północ od ul. A. Mickiewicza,
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Suwałk ograniczonego
ulicami: T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza oraz rzek Czarn Ha cz w Suwałkach
(nr 27.1 na zał czniku 7), 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).

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: usługi, w tym publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
z zakresu administracji, o wiaty, kultury, komunikacja.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa i usługi wbudowane, ziele publiczna
urz dzona w ci gu rekreacyjno-ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy.
(w granicach jednostki A 2 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in. Ratusz Miejski, I Liceum
Ogólnokształc ce im. Marii Konopnickiej, Gimnazja, Muzeum Okr gowe im. Marii
Konopnickiej, Pogotowie Ratunkowe, Stra Po arna, Poczta, banki, sklepy)
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i rozbudowa
układu komunikacji oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Tereny nadrzeczne powinny by zagospodarowywane
i przekształcane w wa ne z punktu widzenia rekreacyjnego i przyrodniczego przestrzenie
publiczne
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy.
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planów nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

3) Jednostka podstawowa A 3 – o powierzchni ok. 5,7 ha, ograniczona jest ulicami:
Kamedulsk , Ks. K. Hamerszmita, od południa i zachodu ul. W. Gałaja.
Na obszarze jednostki podstawowej A 3 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego kwartale ulic:
T. Ko ciuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego
w Suwałkach (nr 32 na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługi, w tym publiczne o znaczeniu lokalnym, komunikacja.
(w granicach jednostki A3 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Podstawowa Nr 9)
Cz
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Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i układu
komunikacji oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

4) Jednostka podstawowa A 4 – o powierzchni ok. 10,2 ha, ograniczona jest ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, T. Ko ciuszki, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego i E. Plater.
Na obszarze jednostki podstawowej A 4 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy ródmiejskiej
poło onego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach (nr 25.1
na zał czniku 7), 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),
b) 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 (nr 55 na zał czniku 7), zatwierdzony
uchwał Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r., Nr 201, poz. 2431).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługi w tym publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, usługi
sakralne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
(w granicach jednostki A 4 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Muzeum Okr gowe
w Suwałkach, Archiwum Pa stwowe, S d Rejonowy, Powiatowy Urz d Pracy, banki,
przychodnia zdrowia i gabinety lekarskie, przedszkola, Wy sza Szkoła Suwalsko – Mazurska
im. Papie a Jana Pawła II, liczne sklepy, punkty usługowe i obiekty gastronomiczne,
w południowej cz ci jednostki zlokalizowana jest konkatedra pw. w. Aleksandra )
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i rozbudowa
układu komunikacji oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planów nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Cz
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5) Jednostka podstawowa A 5 – o powierzchni ok. 12,4 ha, ograniczona jest ulicami:
Gen. J. Dwernickiego, T. Ko ciuszki, Chłodn i T. Noniewicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 5 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) 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 (nr 9.1. na zał czniku 7), 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),
b) 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 (nr 29 na zał czniku 7),
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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa.
Funkcje pozostałe: usługi, w tym publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
komunikacja i parkingi.
(w granicach jednostki A 5 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Pa stwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia, Zespół Szkół Nr 1: III Liceum Ogólnokształc ce, Centrum Nauki
i Biznesu ak, Zespół Szkół Nr 8: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1, banki,
gabinety lekarskie, liczne sklepy i punkty usługowe, w tym gastronomiczne).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, porz dkowanie wn trz kwartałów,
zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Muzycznej, uzupełnienie istniej cej
i wprowadzanie nowej zabudowy i komunikacji (w tym budowa nowych odcinków dróg
i parkingów publicznych) oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planów nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
6) Jednostka podstawowa A 6 – o powierzchni ok. 5,6 ha, ograniczona jest ulicami:
Chłodn , T. Noniewicza, L. Wary skiego i T. Ko ciuszki.
Na obszarze jednostki podstawowej A 6 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
T. Ko ciuszki, L. Wary skiego, Wesoł i Wigiersk w Suwałkach (nr 13.1.
na zał czniku 7), 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).
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Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 13.2 na zał czniku 7).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: usługi, w tym o znaczeniu publicznym
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa, komunikacja, parkingi.
(w granicach jednostki A6 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Oddział Urz du
Miejskiego w Suwałkach, banki, apteka, obiekty gastronomiczne, liczne sklepy i punkty
usługowe). Dominant przestrzenn stanowi zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami
zlokalizowany w centrum kwartału tzw. „Serce Suwałk”.
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy oraz
infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nowoprojektowane obiekty powinny by
realizowane w skali istniej cej zabudowy, nie wy ej jak obiekt „Serca Suwałk”.

7) Jednostka podstawowa A 7 – o powierzchni ok. 4,5 ha, ograniczona jest ulicami:
L. Wary skiego, Wesoł , Wigiersk i T. Ko ciuszki.
Na obszarze jednostki podstawowej A 7 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
T. Ko ciuszki, L. Wary skiego, Wesoł i Wigiersk (nr 20 na zał czniku 7),
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).
Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 20.1 na zał czniku 7).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa usługowa, w tym celu publicznego.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa, komunikacja.
(w granicach jednostki A 7 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: II Liceum
Ogólnokształc ce i Gimnazjum, banki, obiekty gastronomiczne, liczne sklepy i punkty
usługowe).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i rozbudowa
komunikacji oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Utworzenie przestrzeni publicznej wewn trz kwartału zabudowy (miejsca
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parkingowe i ziele ). Dokonanie przemian społecznych i zmiana wizerunku z przestrzeni
zdegradowanej na atrakcyjn i przyjazn mieszka com.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

8) Jednostka podstawowa A 8 – o powierzchni ok. 3,1 ha, ograniczona jest ulicami:
L. Wary skiego, T. Noniewicza, Wigiersk i Wesoł .
Na obszarze jednostki podstawowej A 8 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 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 (nr 12.1
na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy
Wary skiego na odcinku mi dzy ulicami T. Ko ciuszki i T. Noniewicza (nr 45.1
na zał czniku 7) w Suwałkach, zatwierdzony uchwał Nr L/555/2014 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca
2014 r., poz. 2698).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa.
Funkcje pozostałe usługi, w tym publiczne o znaczeniu lokalnym, komunikacja, parkingi.
(w granicach jednostki A 8 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Zarz d Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Euroregion Niemen, banki, obiekty gastronomiczne, liczne
sklepy i punkty usługowe).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i układu
komunikacyjnego oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
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9) Jednostka podstawowa A 9 – o powierzchni ok. 4,9 ha, ograniczona jest ulicami:
T. Ko ciuszki, Wigiersk T. Noniewicza, a od południa rzek Czarn Ha cz .
Na obszarze jednostki podstawowej A 9 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami:
T. Ko ciuszki, Wigiersk , T. Noniewicza oraz rzek Czarn Ha cz w Suwałkach
(nr 11.1. na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługowa, sakralna, komunikacja publiczne ci gi spacerowe w dolinie
rzeki Czarnej Ha czy, publiczna ziele urz dzona.
(w granicach jednostki A 9 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: ko ciół ewangelicki,
hotel).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, wprowadzenie nowych funkcji,
uzupełnienie zabudowy i komunikacji oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny nadrzeczne powinny by sukcesywnie
zagospodarowywane i przekształcane w wa ne z punktu widzenia rekreacyjnego
i przyrodniczego przestrzenie publiczne.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej Kierunków,
z uwzgl dnieniem skali istniej cej zabudowy. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni,
ze wzgl du na fakt poło enia jednostki w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej
do rejestru zabytków, s wytyczne konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
10) Jednostka podstawowa A 10 – o powierzchni ok. 10,6 ha, ograniczona jest ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, W. Gałaja, Bakałarzewsk , od zachodu rzek Czarn Ha cz .
Na obszarze jednostki podstawowej A 10 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego,
Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach (nr 33 na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcje pozostałe: publiczne ci gi spacerowe w dolinie rzeki Czarnej Ha czy, zabudowa
usługowa, komunikacja,
(w granicach jednostki A 10 funkcjonuj m.in.: dom pogrzebowy, sklepy i punkty usługowe).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, wprowadzenie nowych funkcji,
uzupełnienie zabudowy i komunikacji (w tym budowa nowych odcinków ci gów pieszych
i cie ek rowerowych) oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Tereny nadrzeczne powinny by
sukcesywnie
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zagospodarowywane i przekształcane w wa ne z punktu widzenia rekreacyjnego
i przyrodniczego przestrzenie publiczne.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci
ogólnej Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia
jednostki w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
11) Jednostka podstawowa A 11 – o powierzchni ok. 11,2 ha, ograniczona jest ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, E. Plater, Kamedulsk i W. Gałaja.
Na obszarze jednostki podstawowej A 11 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Południowej cz ci osiedla E. Plater
w Suwałkach (nr 2 na zał czniku 7), 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),
b) 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 (nr 55 na zał czniku 7) zatwierdzony
uchwał Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r.,
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r., Nr 201, poz. 2431).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, w tym celu publicznego.
(w granicach jednostki A 11 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Wy sza Szkoła
Suwalsko – Mazurska, Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, Przedszkole Nr 4 wraz
ze łobkiem, gabinety lekarskie, sklepy i punkty usługowe).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, uzupełnienie zabudowy i komunikacji
uporz dkowanie i uzupełnianie zabudowy wzdłu ulicy W. Gałaja oraz infrastruktury zgodnie
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planów nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

12) Jednostka podstawowa A 12 – o powierzchni ok. 14,6 ha, ograniczona jest ulicami:
T. Ko ciuszki, Gen. W. Sikorskiego i Bulwarow , od północy zamyka j umowna linia
granicy obszaru chronionego układu urbanistycznego miasta Suwałk.
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Na obszarze jednostki podstawowej A 12 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Bulwarow , Sikorskiego, Ko ciuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach
(nr 37 na zał czniku 7), 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).

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa usługowa.
Funkcje pozostałe: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa, ziele , komunikacja
wewn trzna.
(w granicach jednostki A 12 swoje funkcjonuj m.in.: obiekt gastronomiczny, sklepy i punkty
usługowe, zlokalizowane w budynkach byłego szpitala).
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, usuni cie wtórnej zabudowy
z otoczenia obiektów zabytkowych, wprowadzenie nowych funkcji, uzupełnienie zabudowy
oraz infrastruktury, zachowanie zieleni wysokiej i jej charakteru zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

13) Jednostka podstawowa A 13 – o powierzchni ok. 8,4 ha, ograniczona jest ulicami:
G. Narutowicza, T. Noniewicza, gen. J. Dwernickiego i T. Ko ciuszki.
Na obszarze jednostki podstawowej A 13 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy eromskiego
w Suwałkach (nr 56 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr VI/35/2011 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
17 marca 2011 r. Nr 79, poz. 861).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa.
Funkcje pozostałe: zabudowa usługowa.
(w granicach jednostki A 13 funkcjonuj m.in.: sklepy i punkty usługowe, hotel)
Kierunki zmian: rewitalizacja obiektów zabytkowych, wprowadzenie nowych funkcji,
uzupełnienie zabudowy oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Cz
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Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

14) Jednostka podstawowa A 14 – o powierzchni ok. 3,6 ha, ograniczona jest ulicami:
Bulwarow , Gen. Z Podhorskiego, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza,
G. Narutowicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 14 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Bulwarow , Sikorskiego, Ko ciuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach
(nr37 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy eromskiego
w Suwałkach (nr 56 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr VI/35/2011 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia
17 marca 2011 r. Nr 79, poz. 861),
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Utrat , Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Kolejow , a od strony północnej
terenem byłego aresztu ledczego (nr 21.1. na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów.

Funkcja dominuj ca: zabudowa handlowa wielko powierzchniowa.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna wolno stoj ca,
gara owa, komunikacja wewn trzna.
(w granicach jednostki A 14 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Centrum Handlowo
Rozrywkowe Plaza - Suwałki oraz Tesco - obiekty wielkopowierzchniowe, stacje paliw,
sklepy i punkty usługowe)
Kierunki zmian: uzupełnienie układu komunikacyjnego (w tym budowa nowych odcinków
dróg) oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, daj ce mo liwo ci wprowadzenia nowej zabudowy i porz dkowania terenów
wewn trz kwartałów ulic.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy.
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planów nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, s wytyczne konserwatorskie zawarte
w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.
15) Jednostka podstawowa A 15 – o powierzchni ok. 22,9 ha, ograniczona jest ulicami:
Gen. J. Dwernickiego, Utrat , Sejne sk i T. Noniewicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 15 obowi zuje:
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a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomi dzy
ulicami: T. Noniewicza, Ciesielsk , 1-go Maja, Sejne sk i Placem Marii
Konopnickiej w Suwałkach (nr 31 na zał czniku 7), 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) - obejmuje
on działki przyległe do ulicy Sejne skiej od strony północnej.
Pozostały teren, na którym znajduje si osiedle zabudowy wielorodzinnej oraz jedna
z wi kszych przestrzeni publicznych miasta (Pasa Grande-Synthe), nie jest obj ty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa
Funkcje pozostałe: komunikacja wewn trzna, parkingi.
(usługi koncentruj si wzdłu obrze y jednostki i w Pasa u Grande-Synthe, w granicach
jednostki A 15 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Urz d Skarbowy, Przedszkole Nr 3,
przy ulicy Sejne skiej siedziby maj wydziały zamiejscowe Podlaskiego Urz du
Wojewódzkiego oraz Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, banki, gabinety
lekarskie, liczne sklepy i punkty usługowe).
Kierunki zmian: uzupełnienie i korekty istniej cego układu komunikacyjnego
oraz uporz dkowanie istniej cej zabudowy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
W granicach obowi zywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z ustaleniami w nim zawartymi. Dla pozostałego terenu nale y sporz dzi miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze standardami okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Dla obszarów poło onych w rejonie pierzei ulic T. Noniewicza i Sejne skiej,
priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia w strefie ochrony
konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne konserwatorskie zawarte
w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.

16) Jednostka podstawowa A 16 – o powierzchni ok. 1,8 ha, ograniczona jest ulicami:
Sejne sk , M. Konopnickiej, Krótk i T. Noniewicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 16 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomi dzy
ulicami: T. Noniewicza, Ciesielsk , 1-go Maja, Sejne sk i Placem Marii Konopnickiej
w Suwałkach (nr 31 na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów.

Funkcja dominuj ca: przestrze publiczna.
Funkcje pozostałe: funkcja usługowa, komunikacja.
Kierunki zmian: utrzymanie funkcji przestrzeni publicznej stanowi cej miejsce spotka
mieszka ców i umo liwiaj cej organizacj imprez masowych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
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Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia
jednostki w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
17) Jednostka podstawowa A 17 – o powierzchni ok. 4,8 ha, ograniczona jest ulicami:
Sejne sk , 1-go Maja, L. Wary skiego i T. Noniewicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 17 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomi dzy
ulicami: T. Noniewicza, Ciesielsk , 1-go Maja, Sejne sk i Placem Marii Konopnickiej
w Suwałkach (nr 31 na zał czniku 7), 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów\

Funkcja dominuj ca: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: funkcja usługowa, komunikacja.
(w granicach jednostki A 17 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: banki, gabinety
lekarskie, liczne sklepy i punkty usługowe).
Kierunki zmian: uzupełnienie zabudowy plombowej w pierzejach ulic M. Konopnickiej
i Krótkiej oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

18) Jednostka podstawowa A 18 – o powierzchni ok. 9,0 ha, ograniczona jest ulicami:
L. Wary skiego, 1-go Maja, Wigiersk i T. Noniewicza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 18 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomi dzy
ulicami: T. Noniewicza, Ciesielsk , 1-go Maja, Sejne sk i Placem Marii Konopnickiej
w Suwałkach (nr 31 na zał czniku 7), 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) – obejmuje on północn cz
jednostki
od ulicy Ciesielskiej,
b) Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego„ ródmie cie-Południe”
obejmuj cego obszar miasta ograniczony ulicami: Noniewicza−Ciesielsk −1-go
Maja−Sejne sk −Utrat oraz od południa rzek Czarn Ha cz w Suwałkach (nr 4
na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/249/2000 Rady Miasta Suwałki
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z dnia 31 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 lipca 2000 r., Nr 20 poz.
253).
Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 4.1 na zał czniku 7). Projekt
planu jest po drugim wyło eniu do publicznego wgl du.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługi, w tym publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
komunikacja, parkingi.
(w granicach jednostki A 18 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Pa stwowa Wy sza
Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego ARES, sklepy i punkty
usługowe).
Kierunki zmian: przekształcenia zabudowy w rejonie ul. Wigierskiej, uzupełnienie układu
komunikacyjnego oraz infrastruktury zgodnie z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

19) Jednostka podstawowa A 19 – o powierzchni ok. 6,0 ha, ograniczona jest ulicami:
Wigierska, T. Noniewicza, 1-go Maja oraz rzek Czarn Ha cza.
Na obszarze jednostki podstawowej A 19 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego„ ródmie cie-Południe”
obejmuj cego obszar miasta ograniczony ulicami: Noniewicza−Ciesielsk −1-go
Maja−Sejne sk −Utrat oraz od południa rzek Czarn Ha cz w Suwałkach
(nr 4 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/249/2000 Rady Miasta
Suwałki z dnia 31 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 lipca 2000 r.,
Nr 20 poz. 253).
Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 4.1 na zał czniku 7). Projekt
planu jest po drugim wyło eniu do publicznego wgl du.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów.

Funkcja dominuj ca: mieszkaniowa.
Funkcje pozostałe: usługi, ziele publiczna i niepubliczna urz dzona w ci gu rekreacyjnoekologicznym rzeki Czarnej Ha czy.
(w granicach jednostki A 19 swoj siedzib ma Zarz d Budynków Mieszkalnych, znaczna
cz
jednostki obejmuje teren byłego Browaru Kunca, wpisanego do rejestru zabytków).
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Kierunki zmian: przekształcenia zabudowy w rejonie ul. Wigierskiej, oraz przekształcenia
zwi zane ze zmian funkcji terenu byłego browaru, wprowadzenie nowych funkcji,
uzupełnienie zabudowy i rozbudowa układu komunikacyjnego. Tereny nadrzeczne powinny
by sukcesywnie zagospodarowywane i przekształcane w wa ne z punktu widzenia
rekreacyjnego i przyrodniczego przestrzenie publiczne.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

20) Jednostka podstawowa A 20 – o powierzchni ok. 5,3 ha, ograniczona jest ulicami:
Sejne sk , Utrat , L. Wary skiego i 1-go Maja.
Na obszarze jednostki podstawowej A 20 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ ródmie cie-Południe”
obejmuj cego obszar miasta ograniczony ulicami: Noniewicza−Ciesielsk −1-go
Maja−Sejne sk −Utrat oraz od południa rzek Czarn Ha cz w Suwałkach
(nr 4 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/249/2000 Rady Miasta
Suwałki z dnia 31 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 lipca 2000 r.,
Nr 20 poz. 253).
Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 4.1 na zał czniku 7). Projekt
planu jest po drugim wyło eniu do publicznego wgl du.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługi w tym publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.
(w granicach jednostki A 20 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Przychodnia Zdrowia,
Przedszkole Nr 2, PZU, Targowisko Miejskie przy ulicy Sejne skiej).
Kierunki zmian: uzupełnienie zabudowy i istniej cego układu
komunikacyjnego,
przekształcenia w rejonie Targowiska przy ulicy Sejne skiej.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
21) Jednostka podstawowa A 21 – o powierzchni ok. ograniczona jest ulicami: 1-go Maja,
L. Wary skiego, Utrat i rzek Czarn Ha cz .
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Na obszarze jednostki podstawowej A 21 obowi zuje ni ej wymieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ ródmie cie - Południe”
obejmuj cego obszar miasta ograniczony ulicami: Noniewicza−Ciesielsk −1-go
Maja−Sejne sk −Utrat oraz od południa rzek Czarn Ha cz w Suwałkach
(nr 4 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXVII/249/2000 Rady Miasta
Suwałki z dnia 31 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 lipca 2000 r.,
Nr 20 poz. 253).
Obszar ten obj ty jest uchwał 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 (nr 4.1 na zał czniku 7). Projekt
planu jest po drugim wyło eniu do publicznego wgl du.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: mieszkaniowa wielorodzinna.
Funkcje pozostałe: usługi w tym publiczne o znaczeniu lokalnym, komunikacja, ziele
publiczna urz dzona w ci gu rekreacyjno-ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy.
(w granicach jednostki A 21 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: O rodek Rehabilitacji
wraz z oddziałem szpitalnym, Zakład Ubezpiecze Społecznych)
Kierunki zmian: przekształcenia zabudowy w rejonie ulicy Wigierskiej i wewn trz kwartału,
wprowadzenie nowych funkcji, uzupełnienie zabudowy i komunikacji. Tereny wn trza
kwartału powinny by przekształcane i rehabilitowane w kierunku funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego. Tereny nadrzeczne powinny by sukcesywnie zagospodarowywane
i przekształcane w wa ne z punktu widzenia rekreacyjnego i przyrodniczego przestrzenie
publiczne.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przy zmianie planu nale y stosowa standardy okre lone w cz ci ogólnej
Kierunków. Priorytetem w kształtowaniu przestrzeni, ze wzgl du na fakt poło enia jednostki
w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków, s wytyczne
konserwatorskie zawarte w rozdziale 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

22) Jednostka podstawowa A 22 – o powierzchni ok. 17,6 ha, ograniczona jest ulicami:
Utrat , L. Wary skiego, Sejne sk , od wschodu terenami kolejowymi, a od południa
rzek Czarn Ha cz .
Na obszarze jednostki podstawowej A 22 obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu ródmie cie - Wschód w Suwałkach (nr 35 na zał czniku 7)
uchwalony 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa usługowa i magazynowo-składowa.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, komunikacja.
(w granicach jednostki A22 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Wojewódzki O rodek
Ruchu Drogowego, sklepy, hurtownie i magazyny)
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Kierunki zmian: przekształcenia i rehabilitacja istniej cej zabudowy oraz zmiana funkcji
terenu, przekształcenie go na cele zabudowy ródmiejskiej. Przebudowa istniej cego układu
komunikacyjnego oraz budowa nowego odcinka drogi na przedłu eniu ulicy Wigierskiej.
Tereny nadrzeczne powinny by sukcesywnie zagospodarowywane i przekształcane w wa ne
z punktu widzenia rekreacyjnego i przyrodniczego przestrzenie publiczne.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Zostan ustalone w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zgodnie ze standardami okre lonymi w cz ci ogólnej Kierunków.

23) Jednostka podstawowa A 23 – o powierzchni ok. 13,7 ha, ograniczona jest ulicami:
Utrat , Sejne sk , a od wschodu i południa ulic L. Wary skiego.
Na obszarze jednostki podstawowej A 22 obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu ródmie cie-Wschód w Suwałkach (nr 35 na zał czniku 7)
uchwalony 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa usługowa, w tym celu publicznego.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, produkcyjna, ziele parkowa,
komunikacja.
(w granicach jednostki A 23 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: S d Rejonowy, Zespół
Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, hurtownie i magazyny)
Kierunki zmian: przekształcenia i rehabilitacja istniej cej zabudowy oraz zmiana funkcji
terenu, przekształcenie go na cele zabudowy ródmiejskiej, przekształcenia i rewitalizacja
obiektów pokoszarowych wskazanych do obj cia ochron prawn na podstawie planu
miejscowego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.
Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Zostan ustalone w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zgodnie ze standardami okre lonymi w cz ci ogólnej Kierunków.

24) Jednostka podstawowa A 24 – o powierzchni ok. 29,0 ha, ograniczona jest ulicami:
Sejne sk , Utrat , Przytorow , a do zachodu terenami kolejowymi.
Na obszarze jednostki podstawowej A 24 obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu ródmie cie-Wschód w Suwałkach (nr 35 na zał czniku 7)
uchwalony 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa usługowa.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa, sakralna, zabudowa produkcyjna, hurtownie.
(w granicach jednostki A 24 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Ko ciół Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. w. Wojciecha, Parafia Staroobrz dowców wraz z molenn
Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

165 | S t r o n a

i plebani , S d Okr gowy, Zespół Szkół Nr 5, obiekty Politechniki Białostockiej,
Przedsi biorstwo Drogowo Mostowe, Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowy
Lekarz Weterynarii, zakłady produkcyjne, magazyny, składy i hurtownie)
Kierunki zmian: przekształcenia i rehabilitacja istniej cej zabudowy oraz zmiana funkcji
terenu, likwidacja funkcji produkcyjnych, przekształcenie terenu na cele zabudowy usługowej
i mieszkaniowej.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Zostan ustalone w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zgodnie ze standardami okre lonymi w cz ci ogólnej Kierunków.
25) Jednostka podstawowa A 25 – o powierzchni ok. 57. ha, obejmuje tereny kolejowe.
Na niewielkim fragmencie obszaru jednostki podstawowej A 25 obowi zuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach
(nr 48 na zał czniku 7) uchwalony 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 2011 r. 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). Obszar w wi kszo ci stanowi tereny
kolejowe zamkni te.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: tereny kolejowe.
Funkcje pozostałe: zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa.
(w granicach jednostki A 25 funkcjonuj m.in.: dworzec PKS, dworzec PKP, Gimnazjum nr 8
O rodek Szkolno - Wychowawczy, S d Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpiecze
Społecznych)
Kierunki zmian: zmiana funkcji terenu, przekształcenie terenów kolejowych, na cele
zabudowy ródmiejskiej i usług ogólno miejskich oraz zintegrowanego w zła komunikacji
drogowej, kolejowej i transportu miejskiego, ziele publiczna, stanowi ca minimum 15%
powierzchni terenów kolejowych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej A.

lokalnym

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
Zostan ustalone w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
którego opracowanie jest konieczne, zgodnie ze standardami okre lonymi w cz ci ogólnej
Kierunków.
Celem zabezpieczenia potrzeb obronno ci, istnieje konieczno
zachowania ci gło ci
załadunków wojskowych transportów kolejowych w mie cie Suwałki
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1.13. Opis jednostki strukturalnej B
Jednostka strukturalna B – o powierzchni ok. 1 113,0 ha, poło ona jest w północno –
zachodniej cz ci miasta. Ograniczaj j od południa ul. Gen W. Sikorskiego, od wschodu
ul. Bulwarowa i ul. M. Reja, od północy i zachodu granice administracyjne miasta. W skład
jednostki B wchodz jednostki podstawowe ponumerowane kolejno na rysunku Kierunków
od B 1 do B 5.

Zainwestowanie
Na obszarze B wyst puj : zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywno ci,
zabudowa rolnicza, zabudowa usługowa, szpitale, szkoły podstawowe i rednie,
Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji, stacje GPZ, maszt telefonii komórkowej,
wyrobiska powstałe po wyeksploatowaniu wiru, studnie miejskiego uj cia wody, linie WN
110 kV i 400 kV, tereny upraw rolniczych, ł k i pastwisk, zakrzewienia i zadrzewienia
ródpolne, lasy, rzeka Czarna Ha cza.

Obszary obj te ochron prawn i o ograniczonym u ytkowaniu, wynikaj ce z przepisów
odr bnych
Na obszarze jednostki strukturalnej B wyst puj :
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
2) fragment zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk, który jest wpisany
do rejestru zabytków pod nr A-31,
3) zabytkowy młyn,
4) stanowiska archeologiczne,
5) strefa ochrony miejskiego uj cia wody,

Kolizje, konflikty, bariery
Do istotnych kolizji, konfliktów i barier zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym
jednostki strukturalnej „B” nale :
1) cenne przyrodniczo tereny, jakimi s Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny” i dolina Czarnej Ha czy,
2) strefa ochronna miejskiego uj cia wody,
3) presja urbanizacji na terenach poło onych w północnej cz ci jednostki strukturalnej
„B” i wzdłu rzeki Czarnej Ha czy,
4) brak wykupu na rzecz Skarbu Pa stwa gruntów prywatnych poło onych w ci gu
ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy, wskazanym w Studium jako publiczny ci g
ekologiczny,
5) niezrekultywowane tereny pozostałe po kopalniach wiru,
6) udokumentowane zło a kruszywa,
7) obwodnica miasta Suwałki,
8) istniej ce i budowana linia elektroenergetyczna WN 110kV i linia 400kV w budowie,
9) stanowiska archeologiczne,
10) siedliska rolnicze i zabudowa zagrodowa poło ona wzdłu ulicy Krzywólka.
Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: obszar wodono ny miasta Suwałk poło ony na terenach rolnych, oraz
tereny obj te granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny”.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej
intensywno ci, usługi, w tym usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, zabudowa sakralna,
siedliska, ziele urz dzona, komunikacja.
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Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym
1) ogólne dla wszystkich jednostek w granicach jednostki strukturalnej B:
a) budowa nowych dróg i cie ek rowerowych (w tym równie poza układem ulic),
b) przebudowa istniej cych ulic,
c) budowa sieci infrastruktury technicznej,
d) poprawa warunków i jako ci ycia mieszka ców,
2) szczegółowe dla jednostek podstawowych:
a) ochrona wód podziemnych (jednostki B 1, B 2, B 3 i B 4),
b) poprawa dost pno ci komunikacyjnej poprzez:
budow zachodniej obwodnicy miasta (jednostka B 3, B 4),
budow ulicy klasy Z2/2, b d cej przedłu eniem ulic Szpitalnej i Tysi clecia Litwy
(jednostki B1, B2),
przebudow ulic głównego układu komunikacyjnego: Bulwarowej (do klasy Z2/2),
Gen. W. Sikorskiego (do klasy Z2/2) – (jednostka B 1),
budow ulicy klasy G2/2 (jednostka B 2),
przebudow ulic głównego układu komunikacyjnego: Gen. W. Sikorskiego (do klasy
Z2/2 i G2/2) oraz J. Krasickiego (do klasy Z2/2) – (jednostka B 2),
c) wykup terenów nadrzecznych okre lonych w niniejszym Studium, jako tereny wskazane
do kształtowania publicznych terenów rekreacyjnych w ci gu ekologicznym rzeki
Czarnej Ha czy (jednostki B 1, B 3),
d) zagospodarowanie i sukcesywne przekształcanie doliny Czarnej Ha czy w wa ne,
z punktu widzenia rekreacyjnego, wypoczynkowego, krajobrazowego i przyrodniczego,
przestrzenie publiczne, w sposób umo liwiaj cy:
dost p publiczny do rzeki,
lokalizacj obiektów usługowych zwróconych ku rzece,
wyznaczanie tras cie ek rowerowych, miejskich szlaków turystycznych (kulturowych
i przyrodniczych),
zagospodarowanie sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe.(jednostki B 1, B 2, B 3),
e) zagospodarowanie terenów powyrobiskowych, w sposób umo liwiaj cy realizacje
usług sportu i rekreacji (jednostka B 2, B 3),
f) wykup terenów uzupełniaj cych system ekologiczny (jednostka B 2, B 3),
g) realizacja obiektów szkolnictwa wy szego, z uwzgl dnieniem ogranicze
wynikaj cych z faktu wyst powania strefy ochronnej od miejskiego uj cia wody
(jednostka B 1).
Polityka przestrzenna

Kierunki przekształce : przekształcenia zabudowy – eliminacja zabudowy zagrodowej,
uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej, uzupełnienia i poprawa wyposa enia
terenu w infrastruktur techniczn , poprawa i uzupełnienie układu drogowego, w tym ci gów
rowerowych, uporz dkowanie i zagospodarowanie terenów poło onych w dolinie Czarnej
Ha czy i terenów powyrobiskowych.

Obszary do zainwestowania:
a) tereny niezabudowane, stanowi ce uzupełnienie istniej cej zabudowy,
b) tereny niezabudowane, poza terenami wył czonymi z zabudowy, wskazane na rysunku
Studium jako obszary przewidywane pod zabudow oraz wskazane jako tereny
do zabudowy, po wykonaniu podstawowego układu komunikacyjnego.
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Obszary i zadania strategiczne: inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, w tym: zagospodarowanie terenów na cle rekreacji i wypoczynku, budowa
nowego układu komunikacyjnego, obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym sportów
motorowych i technik doskonalenia nauki jazdy, na terenach powyrobiskowych, obiektów
zwi zanych ze szkolnictwem wy szym, utrzymanie ci gu rzeki Czarnej Ha czy, jako
głównego elementu zieleni zorganizowanej o charakterze publicznym.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
kompozycja, standardy i zasady zabudowy do zachowania, uzupełnie i rozbudowy
zgodnie z:
a) obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarach
ich obowi zywania,
b) zasadami i standardami podanymi w cz ci ogólnej Kierunków na obszarach,
dla których nie obowi zuj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) zasadami i standardami podanymi w cz ci szczegółowej Kierunków, dotycz cej
jednostek podstawowych.
Zachowanie w strukturze przestrzennej terenów rolniczych wył czonych z zabudowy.
Zachowanie w strukturze przestrzennej terenów zalecanych do kształtowania zieleni
krajobrazowej wył czonych z zabudowy.
Kształtowanie publicznych terenów rekreacyjnych i sportowych w oparciu o tereny zieleni
krajobrazowej, tereny powyrobiskowe i tereny nadrzeczne.
Obsługa komunikacyjna:
a) z istniej cego układu, oraz podniesienie standardu istniej cych ulic,
b) budowa nowego układu podstawowego i uzupełniaj cego, w tym obwodnicy miasta
oraz zgodnie z rozdziałem 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
Infrastruktura techniczna:
a) sieci uzbrojenia do utrzymania, przebudowy i rozbudowy,
b) zako czenie budowy linii 400 kV i linii 110 kV,
c) budowa nowych studni uj cia miejskiego i utrzymanie strefy ochronnej uj cia
oraz zgodnie z rozdziałem 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.

Ochrona przyrody i krajobrazu:
a) zachowanie i ochrona Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny” zgodnie z przepisami odr bnymi,
b) zachowanie i ochrona terenów wodono nych miasta, obj tych stref ochronn uj cia
wody dla miasta Suwałk, zgodnie z przepisami odr bnymi,
c) zachowanie terenów wskazanych, jako zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej,
d) zakaz wydobywania wiru z udokumentowanych złó kruszywa,
e) zakaz poszukiwania nowych złó
oraz zgodnie z rozdziałem 2 Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.

Ochrona zabytków:
Warunki ochrony zabytków zgodnie z rozdziałem 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej, do uwzgl dnienia w planach miejscowych.
Zasady rozmieszczania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie
infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych: zgodnie z cz ci ogóln Kierunków.
Tereny wył czone spod zabudowy:
W jednostce strukturalnej B terenami wył czonymi spod nowej zabudowy budynkami s :
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a) tereny zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych,
b) tereny wód powierzchniowych, naturalne i utworzone poprzez gospodark człowieka
(powyrobiskowe zbiorniki wodne),
c) tereny lasów,
d) obszary rolnicze, w tym obszar rolniczy obj ty stref ochrony wód podziemnych uj cia
miejskiego,
e) cz ciowo - tereny publiczne w ci gu ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy – przy
zachowaniu minimalnego wska nika udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC)
90%,
f) cz ciowo - publiczne tereny sportowe, rekreacyjne i turystyczne uzupełniaj ce system
ekologiczny - przy zachowaniu minimalnego wska nika udziału powierzchni
biologicznie czynnej (PBC) 75% w jednostce B 3 i 50% w jednostce B 2.

1.2.1. Kierunki szczegółowe dla jednostek podstawowych.

1) Jednostka podstawowa B 1 – o powierzchni ok. 198,0 ha, poło ona w południowo –
wschodniej cz ci jednostki strukturalnej B, ograniczona od wschodu ulicami M. Reja
i Bulwarow , od południa ulic Gen. W. Sikorskiego, od zachodu ulic J. Krasickiego,
a od północy projektowan ulic klasy Z2/2, b d c przedłu eniem ulic Szpitalnej i
Tysi clecia Litwy.
Na obszarze jednostki podstawowej B 1 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego uj cia
wody podziemnej w Suwałkach (nr 62 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ogrodowej i S. Staszica
w Suwałkach (nr 63 na zał czniku 7), 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),
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego 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
(nr 22 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXXIX/439/05 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 wrze nia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 237 poz. 2641),
d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzk , 23 Pa dziernika, Bakałarzewsk i St. Staszica
w Suwałkach (nr 24 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XLV/490/06 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94,
poz. 924),
e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej cz ci rejonu ulicy
Ogrodowej w Suwałkach (nr 46 na zał czniku 7), 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),
f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych mi dzy rzek
Czarn Ha cz a ulic Mikołaja Reja w Suwałkach (nr 64 na zał czniku 7),
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),
g) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
Krzywólka w Suwałkach (nr 51 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał
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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),
h) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych w rejonie GPZ
„Reja” w Suwałkach (nr 65 na zał czniku 7), 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),
i) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego,
Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach (nr 33 na zał czniku 7), 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),
j) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego pomi dzy ulic
Reja, a ulic Szpitaln w Suwałkach (nr 47 na zał czniku 7), 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).
Fragment północnej cz ci jednostki B 1 obj ty jest uchwał 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 (nr 47.1 na zał czniku 7).
Teren jednostki przeci ty jest z północy na południe dolin Czarnej Ha czy oraz
w wi kszo ci obj ty stref ochronn ustanowion dla miejskiego uj cia wody. Fragment
południowo – wschodni jednostki poło ony jest w cz ci zabytkowej układu urbanistycznego
miasta Suwałk, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-31. W północnej cz ci
jednostki wyst puje udokumentowane zło e kruszywa, poło one na obszarze wodono nym
i obj tym stref ochronn ustanowion dla miejskiego uj cia wody.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: obszar wodono ny miasta Suwałk.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywno ci, usługi
publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, usługi wolno stoj ce i wbudowane, ziele
urz dzona w ci gu publicznym rekreacyjno-ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy,
komunikacja.
(w granicach jednostki B1 funkcjonuj m.in.: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa, studnie miejskiego uj cia wody, Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji,
Powiatowy Zarz d Dróg, GPZ „Reja”),
Kierunki zmian: ochrona terenów wodono nych przed zabudow , porz dkowanie
i uzupełnianie istniej cej zabudowy, zagospodarowywanie terenów publicznych w ci gu
ekologicznym rzeki Czarnej Ha czy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej „B”.

lokalnym

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej:
1. Dla terenów jednostki B 1, zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania
nowej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, ustanowione s w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny rolnicze wył czone z zabudowy przy
zachowaniu zasad ochrony studni miejskiego uj cia wody oraz zakazie wydobycia
kruszywa z udokumentowanego zło a i utrzymaniu istniej cej zieleni ródpolnej.
Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

171 | S t r o n a

4. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny zalecane do kształtowania publicznego
ci gu ekologicznego rzeki Czarnej Ha czy.
5. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej wskazane na rysunku Studium tereny
inwestycji celu publicznego, lokalnych i ponadlokalnych. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si zmian przeznaczenia z celu publicznego na usługi niepubliczne.
6. Nale y utrzyma obsług komunikacyjn z istniej cego układu, podnosi standard
istniej cych ulic, budowa nowy układ komunikacyjny zgodnie z zasadami podanymi
w rozdziale 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
7. Nale y utrzyma istniej ce sieci infrastruktury technicznej poprzez ich remonty,
przebudowy i rozbudowy, budowa nowe niezb dne uzbrojenie, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
niniejszego Studium.
8. Nale y utrzyma istniej ce, do czasu ich wyczerpania i realizowa nowe, studnie uj cia
miejskiego oraz utrzyma strefy ochronne uj cia, zgodnie z przepisami odr bnymi.
9. Nale y wprowadzi
zakaz wydobywania
wiru z udokumentowanego zło a
zlokalizowanego na terenach wodono nych miasta.
10. Warunki ochrony zabytków nale y ustali w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w oparciu o zasady i kierunki podane w rozdziale 3 Obszary i zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2) Jednostka podstawowa B 2 – o powierzchni ok. 107,0 ha poło ona jest w południowo –
zachodniej cz ci jednostki strukturalnej B, ograniczona od wschodu ulic J. Krasickiego,
od południa ulic gen. W. Sikorskiego, a od północnego - zachodu projektowan ulic
klasy Z2/2.
Na obszarze jednostki podstawowej B 2 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedłu enia istniej cej ulicy
Gen. W. Sikorskiego w Suwałkach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ulicy
23 Pa dziernika (nr 17 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XVIII/197/04 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.01.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 17,
poz. 341),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzk , 23 Pa dziernika, Bakałarzewsk i St. Staszica
w Suwałkach (nr 24 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XLV/490/06 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94,
poz. 924),
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
Krzywólka
w Suwałkach (nr 51 na zał czniku 7), 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).
Dla wi kszo ci pozostałych terenów jednostki B 2 podj to uchwały intencyjne w sprawie
przyst pienia do sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) 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
(nr 50 na zał czniku 7),
b) 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 (nr 72 na zał czniku 7)
.
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Istniej ce zainwestowanie – niezrekultywowany teren wyeksploatowanej wirowni, tereny
rolnicze. Teren jednostki w wi kszo ci obj ty zewn trzn stref ochronn ustanowion
dla miejskiego uj cia wody. Fragment północny jednostki poło ony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”. W zachodniej cz ci
jednostki wyst puje udokumentowane zło e kruszywa, bezpo rednio s siaduj ce ze stref
ochronn ustanowion dla miejskiego uj cia wody.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: tereny rekreacji i wypoczynku, w tym usługi sportu i rekreacji
o znaczeniu publicznym, uzupełniaj ce system ekologiczny, poło one na terenach
po wyeksploatowanej wirowni, w obr bie zewn trznej strefy ochronnej ustanowionej
dla miejskiego uj cia wody - ochrona wód podziemnych.
Funkcje pozostałe: usługi turystyczne, hotelowe, o wiatowe zdrowotne i inne zwi zane
z terenami sportu i rekreacji, z wył czeniem baz transportowych, składów i przetwórstwa
odpadów oraz tereny rolne wył czone z zabudowy.
Kierunki zmian: wyznaczenie nowych terenów pod zabudow zwi zan z przekształceniami
terenów powyrobiskowych w tereny sportowe, rekreacyjne i turystyczne, budowa nowego
układu komunikacyjnego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej B.

lokalnym

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej:
1. Dla terenów jednostki B 2, zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania
nowej zabudowy, ustanowione s
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny zalecane do kształtowania usług sportu
i rekreacji o znaczeniu publicznym, uzupełniaj ce system ekologiczny, poło one
na terenach po wyeksploatowanej wirowni, przy zachowaniu zasad obowi zuj cych
w strefie ochrony studni miejskiego uj cia wody.
3. Nale y utrzyma obsług komunikacyjn z istniej cego układu, podnosi standard
istniej cych ulic, budowa nowy układ komunikacyjny zgodnie z zasadami podanymi
w rozdziale 5 „Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego” niniejszego Studium,
4. Nale y utrzyma istniej ce sieci infrastruktury technicznej poprzez ich remonty,
przebudowy i rozbudowy, budowa nowe niezb dne uzbrojenie, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
6. Nale y wprowadzi zakaz wydobywania wiru z udokumentowanego zło a.
7. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny rolnicze i tereny do kształtowania
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych wył czone z zabudowy i sporz dzi dla nich
plany zagospodarowania przestrzennego z zakazem zabudowy.

3) Jednostka podstawowa B 3 – o powierzchni ok. 435,0 ha, poło ona jest w rodkowo –
zachodniej cz ci jednostki strukturalnej „B”, ograniczona od wschodu ulic W. Reymonta
i drog Z1/2, od południa projektowan ulic klasy Z2/2, b d c przedłu eniem ulic
Szpitalnej i Tysi clecia Litwy od północy projektowan ulic klasy G2/2 oraz drog
wylotow na Potaszni klasy Z1/2, a od zachodu granicami administracyjnymi miasta.
Na obszarze jednostki podstawowej B 3 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej cz ci rejonu ulicy
Ogrodowej w Suwałkach (nr 46 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XIX/158/07
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Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 35, poz. 351),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach
(nr 52 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 189, poz. 2354),
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
Krzywólka
w Suwałkach (nr 51 na zał czniku 7), 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.
Dla niewielkiego fragmentu terenów jednostki B 3 podj to uchwał intencyjn w sprawie
przyst pienia do sporz dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) Uchwała Nr XXV/237/08 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 (nr 51 na zał czniku 7).
Istniej ce zainwestowanie – tereny zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej
i ci gów ekologicznych, obj te w wi kszo ci Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny”, niezrekultywowany teren wyeksploatowanej wirowni, tereny
rolnicze. Wzdłu ulic W. Reymonta i Krzywólka rozci ga si istniej ca zabudowa
mieszkaniowa o niskiej intensywno ci, w tym równie rolnicza. W zachodniej i cz ciowo
w południowej cz ci jednostki wyst puj udokumentowane zło e kruszywa. Du a cz
jednostki obj ta jest stref ochronn ustanowion dla miejskiego uj cia wody.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: tereny rolne, usługi sportu i rekreacji o znaczeniu publicznym,
uzupełniaj ce system ekologiczny, poło one na terenach po wyeksploatowanej wirowni,
w obr bie zewn trznej strefy ochronnej ustanowionej dla miejskiego uj cia wody - ochrona
wód podziemnych.
Funkcje pozostałe: zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej
intensywno ci, usługi zwi zane z terenami sportu i rekreacji, funkcje zwi zane z przesyłem
energii elektrycznej – rejonowy punkt zasilania oraz linie elektroenergetyczne WN 110 kV,
tereny rolne.
Kierunki zmian: realizacja zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowi zuj cymi planami,,
przekształcenie terenów powyrobiskowych w tereny sportowe, rekreacyjne i turystyczne oraz
tereny usług komercyjnych, utrzymanie ci gu ekologicznego rzeki Czarnej Ha czy, budowa
nowego układu komunikacyjnego, w tym obwodnicy zachodniej miasta, zgodnie
z obowi zuj cymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego,
budowa
linii
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Ha cza - GPZ Strefa, utrzymanie funkcji rolniczej jako
dominuj cej, wył czonej z zabudowy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej B.

lokalnym

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej:
1. Dla terenów jednostki B 3, zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania
nowej zabudowy, ustanowione s
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny zalecane do kształtowania usług sportu
i rekreacji o znaczeniu publicznym, uzupełniaj ce system ekologiczny, poło one
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

na terenach po wyeksploatowanej wirowni przy zachowaniu zasad obowi zuj cych
w strefie ochrony studni miejskiego uj cia wody.
Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny rolnicze i tereny do kształtowania
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych wył czone z zabudowy i sporz dzi
dla nich plany zagospodarowania przestrzennego.
Nale y utrzyma obsług komunikacyjn z istniej cego układu, podnosi standard
istniej cych ulic, budowa nowy układ komunikacyjny zgodnie z zasadami podanymi
w rozdziale 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
Nale y utrzyma istniej ce sieci infrastruktury technicznej poprzez ich remonty,
przebudowy i rozbudowy, budowa nowe niezb dne uzbrojenie, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
Nale y wprowadzi zakaz wydobywania wiru z udokumentowanego zło a.
Nale y zachowa rezerw terenu pod obwodnic miasta Suwałk.
Warunki ochrony zabytków nale y ustali w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w oparciu o zasady i kierunki podane w cz ci konserwatorskiej.

4) Jednostka podstawowa B 4 – o powierzchni ok. 140,0 ha, poło ona jest w rodkowo –
wschodniej cz ci jednostki strukturalnej B, ograniczona od wschodu ulic M. Reja,
od południa projektowan ulic klasy Z2/2, b d c przedłu eniem ulic Szpitalnej
i Tysi clecia Litwy, od północy projektowan ulic klasy G2/2, a od zachodu drog
wylotow na Potaszni klasy Z1/2 oraz ulic W. Reymonta.
Na obszarze jednostki podstawowej B 4 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Daszy skiego
(nr 3 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr VIII/37/99 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 24 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 12, poz. 146),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulic Mikołaja Reja i wierkowej
oraz drogi ł cz cej ul. Reja z ul. Pułaskiego w Suwałkach (nr 16 na zał czniku 7),
zatwierdzony uchwał Nr XVIII/195/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 17, poz. 341),
c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Franciszka skiej
w Suwałkach (nr 26 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XLV/492/06 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 89,
poz. 884),
d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego pomi dzy ulic
Reja, a Szpitaln w Suwałkach (nr 47 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał
Nr XLII/391/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego Nr 4, poz. .60),
e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta
w Suwałkach. (nr 52 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XLIX/456/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 189 poz. 2354).
Dla cz ci terenów jednostki B 4 podj to uchwały intencyjne w sprawie przyst pienia
do sporz dzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) 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
(nr 47.1 na zał czniku 7),
b) Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego terenu pomi dzy ulic Szpitaln a ulic W. Reymonta w Suwałkach
(nr 52.1 na zał czniku 7).
Istniej ce zainwestowanie – zabudowa wielorodzinna niska oraz zabudowa jednorodzinna
o niskiej intensywno ci. Na terenie jednostki wyst puj usługi celu publicznego lokalne
i ponadlokalne.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa
jednorodzinna, usługi o znaczeniu publicznym, lokalne i ponadlokalne.
Funkcje pozostałe: tereny zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej, wył czone
z zabudowy, ziele parkowa, tereny rolne.
(w granicach jednostki B 4 funkcjonuj m.in.: Szpital Wojewódzki, Hospicjum, Zespół Szkół
Nr 3: IV Liceum Ogólnokształc ce i Gimnazjum Nr 5, Szkoła Podstawowa nr 11, Klasztor
i Ko ciół oo. Franciszkanów)
Kierunki zmian: realizacja ustale miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i wyznaczenie nowych terenów pod zabudow na obszarach, dla których podj to uchwały
intencyjne o przyst pieniu do sporz dzenia planu, budowa nowego układu komunikacyjnego.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej B.

lokalnym

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej:
1. Dla terenów jednostki B 4, na których nie obowi zuj plany miejscowe, kompozycja
zespołów zabudowy przy zachowaniu nast puj cych wska ników:
a) maksymalna intensywno
zabudowy brutto, przez któr rozumie si stosunek
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej
w zewn trznym obrysie murów do powierzchni terenu, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej wolno stoj cej, bli niaczej i szeregowej,
zabudowy jednorodzinnej – usługowej, zabudowy usługowej – zgodnie z zasadami
i standardami podanymi w cz ci Kierunków dla całego miasta,
b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej dla zabudowy wielorodzinnej niskiej,
jednorodzinnej wolno stoj cej, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej bli niaczej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
szeregowej, zabudowy usługowej – zgodnie z zasadami i standardami podanymi
w cz ci Kierunków dla całego miasta,
c) maksymalna wysoko zabudowy dla obszarów zabudowy wielorodzinnej niskiej,
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – zgodnie z zasadami
i standardami podanymi w cz ci Kierunków dla całego miasta,
d) pozostałe zasady i standardy – zgodnie z wytycznymi podanymi w cz ci ogólnej
Kierunków, dotycz cej obszaru całego miasta.
2. Dla terenów jednostki B 4, na których obowi zuj miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy, ustanowione s w tych planach.
3. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny rolnicze i tereny do kształtowania
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych wył czone z zabudowy.
4. Nale y utrzyma obsług komunikacyjn z istniej cego układu, podnosi standard
istniej cych ulic, budowa nowy układ komunikacyjny zgodnie z zasadami podanymi
w rozdziale 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

176 | S t r o n a

5. Nale y utrzyma istniej ce sieci infrastruktury technicznej poprzez ich remonty,
przebudowy i rozbudowy, budowa nowe niezb dne uzbrojenie, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
6. Przy realizacji inwestycji nale y zachowa zasady obowi zuj ce w strefie ochrony studni
miejskiego uj cia wody.

5) Jednostka podstawowa B 5 – o powierzchni ok. 232,0 ha, poło ona jest w .północnej
cz ci jednostki strukturalnej B, ograniczona od wschodu ulic M. Reja, od południa
projektowana ulic klasy G2/2 oraz ulic wylotow w kierunku Potaszni, klasy Z1/2,
od wschodu i północy granicami administracyjnymi miasta.
Istniej ce przewa aj ce zainwestowanie – tereny zalecane do kształtowania zieleni
krajobrazowej i ci gów ekologicznych, tereny rolne, słupowe linie elektroenergetyczne
WN 110kV i 400 kV.
Na obszarze jednostki podstawowej B 5 obowi zuj ni ej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulic Mikołaja Reja i wierkowej
oraz drogi ł cz cej ul. Reja z ul. Pułaskiego w Suwałkach (nr 16 na zał czniku 7),
zatwierdzony uchwał Nr XVIII/195/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 17, poz. 341),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło onych w granicach
administracyjnych miasta Suwałk przeznaczonych pod lini 400kV relacji Ełk –
Granica Pa stwa z (nr 53 na zał czniku nr 7) 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).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: tereny rolne zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej,
wył czone z zabudowy, uzupełniaj ce system ekologiczny.
Funkcje pozostałe: obwodnica miasta Suwałki oraz linie elektroenergetyczne WN 110 kV
i linia 400 kV.
Kierunki zmian: budowa obwodnicy miasta w ci gu drogi krajowej S61, budowa linii
elektroenergetycznej 400 kV.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym: zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej B.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej
zabudowy.
1. Dla terenów jednostki B-5, nie przewiduje si wyznaczania nowych terenów zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej.
2. Nale y utrzyma w strukturze przestrzennej tereny rolnicze i tereny do kształtowania
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych wył czone z zabudowy.
3. Nale y utrzyma obsług komunikacyjn z istniej cego układu, podnosi standard
istniej cych ulic, budowa nowy układ komunikacyjny zgodnie z zasadami podanymi
w rozdziale 5 Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego.
4. Nale y utrzyma istniej ce sieci infrastruktury technicznej poprzez ich remonty,
przebudowy i rozbudowy, budowa nowe niezb dne uzbrojenie, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi w rozdziale 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
5. Nale y zachowa rezerw terenu pod obwodnic miasta Suwałk.
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1.14. Opis jednostki strukturalnej C

Jednostka strukturalna C – o powierzchni ok. 1 906,0 ha, poło ona w północno – wschodniej
cz ci miasta, ograniczona jest od północy i wschodu granic administracyjn miasta,
od południa ulic Kolejow i wzdłu terenów kolejowych do rzeki Czarnej Ha czy i rzek
do granicy administracyjnej miasta, a od zachodu ulic M. Reja - do ronda z ulic Bulwarow ,
nast pnie wzdłu ulicy Gen. J. Podhorskiego do skrzy owania z ulic Kolejow . W skład
jednostki C wchodz jednostki podstawowe oznaczone kolejno na rysunku Kierunków
symbolami od C 1 do C 15.

Zainwestowanie
Na obszarze „C” wyst puj : zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej i wysokiej
intensywno ci, usługi publiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym: Przedsi biorstwo
Energetyki Cieplnej, Zakład Energetyczny z stacje RPZ „Piaskowa”, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Oczyszczalnia cieków, Komenda Miejska Policji, Prokuratura,
Stra Graniczna, Pa stwowa Stra Po arna, Starostwo Powiatowe, Urz d Gminy, Aquapark,
sala teatralno – koncertowa, hotel „LOFT 1898”, przychodnie, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, obiekty sakralne, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Kształcenia
Praktycznego, poczta, Fabryka Mebli Forte, Petrolinvest, Przedsi biorstwo Gospodarki
Komunalnej, elewatory zbo owe, fabryka okien firmy Stollar, Dworzec PKP, rozpr alnia gazu
do likwidacji, usługi komunikacyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi z zakresu: kultury,
sportu, rekreacji, handlu, gastronomii i rozrywki, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y
powy ej 2000 m² i do 2000 m², zabudowa produkcyjno-usługowa wymagaj ca przekształce
i rehabilitacji, transport kolejowy: towarowy i osobowy, tereny ogrodów działkowych, tereny
upraw rolniczych, ł k i pastwisk, zakrzewienia i zadrzewienia ródpolne, u ytek ekologiczny,
stanowisko dokumentacyjne, cmentarz komunalny, lasy, w tym rezerwat przyrodniczoarcheologiczny „Cmentarzysko Ja wingów”.
Zasilanie w wod , ciepło, kanalizacj sanitarn oraz deszczow , energi elektryczn i sieci
telekomunikacyjne odbywa si poprzez istniej ce systemy uzbrojenia, ogrzewanie
indywidualne, linie WN 110 kV.
Obszary obj te ochrona prawn i o ograniczonym u ytkowaniu, wynikaj ce z przepisów
odr bnych
Na obszarze jednostki strukturalnej C wyst puj :
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
2) Tereny „Natura 2000”
3) obiekty pokoszarowe obj te stref ochrony konserwatorskiej,
4) stanowisko dokumentacyjne „Szwajcaria”.
5) rezerwat przyrodniczo – archeologiczny „Cmentarzysko Ja wingów”,
6) strefy uj wód podziemnych,
7) strefa ochronna Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej.

Na terenach jednostek strukturalnych o symbolach: C 6, C 7, C 9, C 10, C 11 i C 12
przyległych do terenów kolejowych, w odległo ci do 50 m od granicy obszaru kolejowego
zakazuje si lokalizacji nowej zabudowy chronionej akustycznie, w rozumieniu przepisów
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Kolizje, konflikty, bariery
Do istotnych kolizji, konfliktów i barier zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym
jednostki strukturalnej C nale :
1) istniej ce linie elektroenergetyczne WN 110 kV, stacja RPZ „Piaskowa”,
Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

178 | S t r o n a

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

obiekty i urz dzenia ciepłowni miejskiej,
obiekty i urz dzenia oczyszczalni cieków,
strefa ochronna urz dze pa stwowej słu by hydro – meteorologicznej,
tereny zamkni te kolejowe,
istniej ce siedliska rolnicze,
projektowana obwodnica miasta Suwałk,
cenne przyrodniczo tereny, jakimi s Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny” i tereny „ Natura 2000”,
9) stanowiska archeologiczne,
10) silnie zró nicowane ukształtowanie terenu w północno-wschodniej cz ci jednostki.
Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny lasów i tereny rolne.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny produkcyjno - usługowe,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda y do 2000 m² i powy ej 2000 m², tereny usług, w tym
celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, usługi komunikacyjne, tereny zieleni
parkowej, cmentarze, tereny zamkni te kolejowe.

Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
1) ogólne dla wszystkich jednostek w granicach jednostki strukturalnej C:
a) przebudowa i rozbudowa istniej cego układu komunikacyjnego,
b) budowa sieci infrastruktury technicznej,
c) poprawa dost pno ci komunikacyjnej poprzez
przebudow ulic podstawowego układu komunikacyjnego,
budow cie ek rowerowych poza układem ulic.
d) poprawa warunków i jako ci ycia mieszka ców,
2) szczegółowe dla jednostek podstawowych:
a) budowa obwodnicy (jednostki C 12 i C 13).
b) budowa i przebudowa linii kolejowych (jednostki C 6, C 7, C 8, C 9, i C 10),
c) budowa ulic klasy G2/2 (jednostki C 2, C 5, C 6, C 7, C 9, C 10),
d) wykup terenów pod realizacj inwestycji celu publicznego, w tym m.in. pod obiekty
kultury i sportowo-rekreacyjne (jednostki C 1, C 3),
e) zagospodarowanie terenów wzdłu rzeki Czarnej Ha czy, okre lonych w niniejszym
Studium jako tereny wskazane do kształtowania zieleni krajobrazowej i ci gów
ekologicznych (jednostka C 9),
f) wyznaczanie tras cie ek rowerowych, miejskich szlaków turystycznych, kulturowych
i przyrodniczych (jednostki D 1, D 2, D 6, D8),
g) urz dzenie ci gów spacerowych, placów i cie ek rowerowych na terenie zieleni
parkowej (jednostka C 5),
h) wykup terenów pod projektowan rozbudow cmentarza komunalnego (jednostka
C 13).
Polityka przestrzenna

Kierunki przekształce :
1) przekształcenia zabudowy – eliminacja zabudowy zagrodowej,
2) uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
3) uzupełnienia i poprawa wyposa enia terenu w infrastruktur techniczn ,
4) poprawa i uzupełnienie układu drogowego, w tym ci gów rowerowych,
5) przekształcenie i rehabilitacja terenów przemysłowo-składowych, okre lonych w niniejszym
Studium w jednostkach podstawowych: C 6, C 7, C 9, C 10,
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6) zagospodarowanie terenów
zieleni parkowej, okre lonych w niniejszym Studium
w jednostce podstawowej C 5,
7) kontynuacja zagospodarowania terenów w okolicy istniej cego wyci gu narciarskiego,
okre lonych w niniejszym Studium w jednostce podstawowej C 11, na cele turystyki,
rekreacji i wypoczynku wi tecznego,
8) rewitalizacja terenów pokoszarowych – okre lonych w niniejszym Studium w jednostce
podstawowej C 3.

Obszary do zainwestowania:
1) tereny niezabudowane, w s siedztwie istniej cej zabudowy,
2) tereny niezabudowane, poza terenami wył czonymi z zabudowy, wskazane na rysunku
Studium, jako obszary przewidywane pod zabudow oraz wskazane jako tereny
do zabudowy po wykonaniu podstawowego układu komunikacyjnego.
Obszary i zadania strategiczne:
1) inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w tym: budowa
nowego układu komunikacyjnego, budowa obiektów kulturalnych i sportoworekreacyjnych w jednostkach podstawowych C 1 i C 3,
2) przekształcenie i rehabilitacja terenów przemysłowo-składowych, okre lonych
w niniejszym Studium w jednostkach podstawowych: C 6, C 7, C 9, C 10,
3) rewitalizacja terenów pokoszarowych – okre lonych w niniejszym Studium w jednostce
podstawowej C 3.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
1) kompozycja, standardy i zasady zabudowy do zachowania, uzupełnie i rozbudowy zgodnie
z:
a) obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarach
ich obowi zywania,
b) zasadami i standardami podanymi w cz ci ogólnej Kierunków na obszarach, dla których
nie obowi zuj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) zasadami i standardami podanymi w cz ci szczegółowej Kierunków, dotycz cej
jednostek podstawowych.
2) zachowanie w strukturze przestrzennej terenów rolniczych, wył czonych z zabudowy,
3) zachowanie w strukturze przestrzennej terenów zalecanych do kształtowania zieleni
krajobrazowej wył czonych z zabudowy,
4) zachowanie w strukturze przestrzennej terenów rolnych stanowi cych potencjalne rezerwy
terenów pod zabudow ,
5) zachowanie w strukturze przestrzennej terenów rolnych przewidywanych pod zabudow
wymagaj cych regulacji granic, w tym scalenia i podziału,
6) zachowanie w strukturze przestrzennej terenów zieleni parkowej,
7) przekształcenia i rehabilitacja terenów przemysłowo-składowych,
8) przekształcenie terenów kolejowych w tereny zabudowy ródmiejskiej,
9) utrzymanie strefy ochrony konserwatorskiej obejmuj cej zabytkowe obiekty pokoszarowe.
Obsługa komunikacyjna:
1) rozbudowa istniej cego układu komunikacyjnego, oraz podniesienie standardu
istniej cych ulic,
2) budowa nowego układu podstawowego i uzupełniaj cego, w tym obwodnicy miasta
i ulicy Armii Krajowej,
3) przebudowa linii kolejowych.
Infrastruktura techniczna:
1) sieci uzbrojenia do utrzymania, przebudowy i rozbudowy,
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2) likwidacja rozpr alni gazu przy ul. Nowomiejskiej i zmiana przeznaczenia terenu
na cele zabudowy wielorodzinnej i usług,
3) budowa sieci gazowej.

Ochrona przyrody i krajobrazu
1) ochrona Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”
zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) zachowanie terenów wskazanych, jako zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej
bez prawa zabudowy,
3) zachowanie i ochrona rezerwatu przyrodniczo-archeologicznego „Cmentarzysko
Ja wingów”,
4) ochrona obszarów cennych przyrodniczo jako u ytek ekologiczny,
5) ochrona stanowiska dokumentacyjnego „Szwajcaria”,
6) zakaz wydobywania i poszukiwania złó kruszywa,
7) oraz zgodnie z rozdziałem 2 Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.
Ochrona zabytków:
Warunki ochrony zabytków zgodnie z rozdziałem 3 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, do uwzgl dnienia w planach
miejscowych.

Zasady rozmieszczania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie
infrastruktury społecznej oraz usług podstawowych: zgodnie z cz ci ogóln Kierunków.
Tereny wył czone spod zabudowy:
W jednostce strukturalnej C terenami wył czonymi spod nowej zabudowy s :
1) tereny zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych,
2) tereny rolnicze,
3) tereny lasów,
4) tereny w granicach strefy chronionego krajobrazu.
1.13.1. Kierunki szczegółowe dla jednostek podstawowych

1) Jednostka podstawowa C 1 – o powierzchni ok. 21,0 ha, poło ona jest w południowo zachodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona od północy ulic Tysi clecia Litwy,
od wschodu ulic Gen. K. Pułaskiego, od południa ulic Bulwarow a od zachodu ulic
M. Reja.
Teren jednostki podstawowej C1 obj ty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic: Reja, Bulwarowej, Pułaskiego, wierkowej w Suwałkach (nr 41
na zał czniku 7), zatwierdzonym 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).
Istniej ce zainwestowanie – zabudowa wielorodzinna, obiekty usług telekomunikacyjnych,
usług z zakresu obsługi technicznej pojazdów, piekarni i zabudowa handlowo - usługowa
o powierzchni sprzeda y do 2000 m².
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: usługi o znaczeniu publicznym (projektowana hala widowiskowosportowa), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
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Funkcje pozostałe: usługi z zakresu: kultury, sportu, rekreacji, handlu i gastronomii,
hotelarstwa, obsługi funkcji biznesowych, komunikacja.
(w granicach jednostki C 1 funkcjonuj m.in.: obiekty obsługi technicznej pojazdów, piekarnia,
sklepy i obiekty usługowe)
Kierunki zmian: przekształcenia terenu w celu realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i lokalizacji usług publicznych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

2) Jednostka podstawowa C 2 – o powierzchni ok. 108 ha, poło ona jest w rodkowo –
zachodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy ulic Armii
Krajowej, od wschodu ulic Gen. K. Pułaskiego, od południa ulic wierkow , od zachodu
ulic M. Reja.
Na obszarze jednostki podstawowej C 2 nie ma obowi zuj cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i nie podj to uchwał intencyjnych w sprawie
przyst pienia do sporz dzania planów.
Istniej ce zainwestowanie – budownictwo wielorodzinne o du ej intensywno ci, zabudowa
jednorodzinna z usługami, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2
powierzchni sprzeda owej, usługi publiczne o znaczeniu lokalnym oraz ziele urz dzona
z terenami sportu i rekreacji.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu:

Funkcja dominuj ca: budownictwo wielorodzinne o du ej intensywno ci, usługi publiczne
o znaczeniu lokalnym.
Funkcje pozostałe: usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej, zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywno ci, obiekty sakralne, tereny
zieleni parkowej i sportu, komunikacja.
(w granicach jednostki C 2 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Komenda Miejska
Pa stwowej Stra y Po arnej, Zespół Szkół Nr 10: Szkoła Podstawowa Nr 10, Gimnazjum Nr 7,
Przedszkole Nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole Nr 7, Przedszkole Nr 8, przychodnie zdrowia,
ko ciół i plebania parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w. Kazimierza Królewicza,
sklepy i obiekty usługowe).
Kierunki zmian: porz dkowanie i modernizacja istniej cej zabudowy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej
Nale y przyj ustalenia okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.
3) Jednostka podstawa C 3 – o powierzchni ok. 54,0 ha, poło ona jest w południowo rodkowej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy ulic Nowomiejsk
i ulic wierkow , od wschodu ulic Modrzewiow , od południa ulic Grabow i ulic
Gen. K. Podhorskiego, od zachodu ulic Gen. K. Pułaskiego.
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Na obszarze jednostki podstawowej C 3 obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gen. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego,
Nowomiejsk , wierkow , Modrzewiow i Grabow w Suwałkach (nr 28 na zał czniku 7),
zatwierdzony uchwał Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178, poz. 1659).
Istniej ce zainwestowanie – usługi publiczne, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej, tereny urz dze i obiektów obsługi gazownictwa.
Obiekty pokoszarowe obj te s stref ochrony konserwatorskiej i wpisane s do rejestru
zabytków.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: usługi publiczne o znaczeniu lokalnym
Funkcje pozostałe: zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, zabudowa handlowo usługowa, usługi komunikacyjne, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2
powierzchni sprzeda owej, obiekty sakralne, ziele urz dzona z terenami sportu, rekreacji
i rozrywki.
(w granicach jednostki C 3 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in. Komenda Miejska Policji,
Prokuratura, Stra Graniczna, Wojskowa Komenda Uzupełnie , Urz d Gminy, Starostwo
Powiatowe, Rozpr alnia gazu do przeniesienia, Aquapark, sala teatralno – koncertowa, hotel
„LOFT 1898”, przychodnia zdrowia, ko ciół Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem
Chrystusa Króla, sklepy i obiekty usługowe.
Kierunki zmian: przekształcenia terenu w celu realizacji nowej zabudowy, w tym
wielorodzinnej i usług publicznych ogólnomiejskich.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy
mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.
4) Jednostka podstawa C 4 – o powierzchni ok. 39,0 ha, poło ona jest w cz ci rodkowo zachodniej jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy ulic Klonow ,
od wschodu ulic Ró an , od południa ulicami Bukow , Kolejow i Grabow , od zachodu
ulic Klonow .
Na obszarze jednostki podstawowej C 4 nie ma obowi zuj cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i nie podj to uchwał intencyjnych w sprawie
przyst pienia do sporz dzania planów.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: zabudowa jednorodzinna o du ej intensywno ci
Funkcje pozostałe: budownictwo wielorodzinne oraz usługi, komunikacja.
(w granicach jednostki C 4 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: sklepy i budynki usługowe
towarzysz ce zabudowie mieszkaniowej)
Kierunki zmian: porz dkowanie istniej cej zabudowy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
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Nale y przyj

ustalenia okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

5) Jednostka podstawa C 5 – o powierzchni ok. 104,0 ha, poło ona jest w rodkowej cz ci
jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy i od wschodu ulic Armii Krajowej,
od południa ulicami Ró an , Klonow , wierkow i Nowomiejsk , od zachodu ulic
Gen. K. Pułaskiego. Na obszarze jednostki podstawowej C 5 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ró anej w Suwałkach
(nr 68 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy
Armii Krajowej na odcinku od ulicy gen. K. Pułaskiego do ulicy Północnej w Suwałkach
(nr 42 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 283 z dnia
19 listopada 2008 r., poz. 2824).
Na obszarze jednostki podstawowej C 5 podj to ponadto nast puj ce uchwały intencyjne:
a) 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 (nr 76 na zał czniku 7),
b) 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 (nr 77 na zał czniku 7).
Istniej ce zainwestowanie - zabudowa wielorodzinna o du ej intensywno ci, tereny zieleni
parkowej, usługi publiczne o znaczeniu lokalnym: słu ba zdrowia, opieka społeczna, o wiata,
kultura, obiekty sakralne, sport i rekreacja, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: zabudowa wielorodzinna o du ej intensywno ci.
Funkcje pozostałe: usługi publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej, zabudowa jednorodzinna.
(w granicach jednostki C 5 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: Zespół Szkół Nr 9: Szkoła
Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 4, Przedszkole Nr 10, Poradnia Pedagogiczna, Biblioteka,
Poczta, Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, ko ciół parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem
Matki Bo ej Miłosierdzia, przychodnie zdrowia, sklepy i obiekty usługowe).
Kierunki zmian: porz dkowanie istniej cej zabudowy, przekształcenia terenów przyległych
do projektowanej drogi klasy G2/2, po jej realizacji przeznaczenie ich pod zabudow ,
rezerwowanie terenów wewn trzosiedlowych pod realizacje zieleni.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

6) Jednostka podstawa C 6 – o powierzchni ok. 49,0 ha, poło ona jest w południowo wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy ulicami: Bukow ,
ulic Kolejow i ulic Ró an , od wschodu ulic Armii Krajowej, od południa
i od zachodu terenami zamkni tymi kolejowymi.
Na obszarze jednostki podstawowej C 6 obowi zuj :
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a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kolejowej i Północnej
w Suwałkach (nr 48 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej i Przemysłowej na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej w Suwałkach
(nr 43 na zał czniku 7), 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).
Na obszarze jednostki podstawowej C 6 podj to uchwał intencyjn 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 (nr 69 na zał czniku 7).
Istniej ce zainwestowanie – obszary produkcyjno - usługowe wymagaj ce przekształce ,
i rehabilitacji, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, obiekt sakralny, usługi
komunikacyjne oraz usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: zabudowa produkcyjno - usługowa,
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, tereny zieleni
parkowej i izolacyjnej, usługi komunikacyjne oraz usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej.
(w granicach jednostki C 6 swoje siedziby maj i funkcjonuj m.in.: ko ciół parafii
rzymskokatolickiej pod wezwaniem
w. Brata Alberta Chmielowskiego, hurtownie
i magazyny, sklepy i obiekty usługowe)
Kierunki zmian: przekształcenia zwi zane z przebudow układu drogowego (ulic Kolejowej
i Północnej) oraz linii kolejowej w ramach budowy Rail Baltica, przekształcenia zwi zane
ze zmian funkcji terenów.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej.
Nale y przyj
ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dla obszarów nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy
okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

7) Jednostka podstawa C 7 – o powierzchni ok. 38,0 ha., poło ona jest w południowo wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy ulic Północn ,
od wschodu i od południa terenami zamkni tymi kolejowymi, od zachodu ulic Armii
Krajowej.
Na obszarze jednostki podstawowej C 7 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego przy
ul. Wylotowej w Suwałkach (nr 15.1 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy
Armii Krajowej i Przemysłowej na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej
w Suwałkach (nr 43 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał Nr XXII/190/08 Rady
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Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 283,
poz. 2825).
Istniej ce zainwestowanie – zabudowa produkcyjno - usługowa wymagaj ca przekształce
i rehabilitacji, usługi komunikacyjne, oraz usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu:

Funkcja dominuj ca: zabudowa produkcyjno - usługowa wymagaj ca przekształce
i rehabilitacji,
Funkcje pozostałe: usługi komunikacyjne oraz usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej, zabudowa mieszkaniowa i lokale socjalne, tereny
zieleni urz dzonej i izolacyjnej.
(w granicach jednostki C 7 funkcjonuj m.in.: Centrum Kształcenia Praktycznego, Fabryka
Mebli Forte, salony samochodowe).
Kierunki zmian: porz dkowanie istniej cego zagospodarowania, racjonalna zabudowa
i przekształcenie terenów na cele o wiatowe, usługowo – handlowe, w tym celu publicznego,
przekształcenia wynikaj ce z przebudowy układu drogowego i linii kolejowej w ramach
budowy Rail Baltica.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, dla obszarów nie obj tych planami oraz w przypadku zmiany planów, nale y
stosowa standardy okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.
8) Jednostka podstawa C 8 – o powierzchni ok. 22,0 ha, poło ona jest w południowo wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, stanowi w wi kszo ci zamkni te tereny
kolejowe, pokrywaj ce si z istniej cym torowiskiem linii E75 (z wył czeniem terenów
w rejonie dworca PKP).
Na obszarze jednostki podstawowej C 8 obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii Krajowej i Przemysłowej na odcinku
od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej w Suwałkach (nr 43 na zał czniku 7), zatwierdzony
uchwał Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego Nr 283, poz. 2825).
W cz ci obszar jednostki podstawowej C 8 znajduje si w granicach terenu, dla którego
podj ta została uchwała intencyjna 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 (nr 69 na
zał czniku 7).
Istniej ce zainwestowanie – tereny komunikacji kolejowej (transportu towarowego
i osobowego).
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: transport kolejowy towarowy i osobowy
Funkcje pozostałe: usługi komunikacyjne.
Kierunki zmian: zmiany zwi zane z przebudow linii kolejowej w ramach modernizacji linii
i budowy Rail Baltica, zmiana lokalizacji dworca PKP.
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Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C, w szczególno ci modernizacja
i budowa linii kolejowej Rail Baltica, budowa nowego dworca kolejowego i stacji przelotowej.

Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj
ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, dla obszarów nie obj tych planami oraz w przypadku zmiany planów, nale y
stosowa standardy okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków
9) Jednostka podstawa C 9 – o powierzchni ok. 27,0 ha, poło ona jest w południowej cz ci
jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy i od zachodu terenami zamkni tymi
kolejowymi, od wschodu ulic Armii Krajowej, od południa rzek Czarn Ha cz .
Na obszarze jednostki podstawowej C 6 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej i Przemysłowej na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej w Suwałkach
(nr 43 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy klasy
„G” ł cz cej ulic Utrat z Sejne sk w Suwałkach (nr 44 na zał czniku 7), 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).
Istniej ce zainwestowanie – obiekty przemysłowo-składowe, wymagaj ce przekształce ,
i rehabilitacji, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej, usługi komunikacyjne, funkcje mieszkaniowe, tereny zieleni krajobrazowej
i ci gów ekologicznych.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: obiekty przemysłowo-składowe, wymagaj ce przekształce
i rehabilitacji, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej, usługi komunikacyjne.
Funkcje pozostałe: funkcje mieszkaniowe, tereny zieleni krajobrazowej i ci gów
ekologicznych.
(w granicach jednostki C 9 funkcjonuj m.in.: baza Petrolinvest, obiekty produkcyjne
i magazynowe, w tym: piekarnia, masarnia i hurtownie materiałów budowlanych oraz sklepy)
Kierunki zmian: przekształcenia i rehabilitacja istniej cej zabudowy oraz zmiana funkcji
terenu.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

10) Jednostka podstawa C 10 – o powierzchni ok. 140,0 ha, poło ona jest w południowo wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy i zachodu
terenami zamkni tymi kolejowym i ulic Armii Krajowej, od wschodu terenami zieleni
krajobrazowej i ci gów ekologicznych wchodz cymi w skład jednostki C11, od południa
rzek Czarn Ha cz i granic administracyjn miasta.
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Na obszarze jednostki podstawowej C 6 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej i Przemysłowej na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Sejne skiej w Suwałkach
(nr 43 na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy klasy
„G” ł cz cej ulic Utrat z Sejne sk w Suwałkach (nr 44 na zał czniku 7), 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).
Istniej ce zainwestowanie - obszary produkcyjno – usługowe, usługi publiczne o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym, usługi komercyjne, tereny rolne.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: zabudowa produkcyjno-usługowa.
Funkcje pozostałe: usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej, usługi komunikacyjne, funkcja mieszkaniowa, tereny rolnicze.
(w granicach jednostki C 10 funkcjonuj : Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład
Energetyczny z RPZ „Piaskowa”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska,
Oczyszczalnia cieków, Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej, elewatory zbo owe,
fabryka okien firmy Stollar).
Kierunki zmian: uporz dkowanie istniej cej zabudowy, przekształcenia i rehabilitacja
istniej cej zabudowy.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

11) Jednostka podstawa C 11 o powierzchni ok. 124,0 ha., poło ona jest w południowo wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy terenami
zamkni tymi kolejowymi, od wschodu granic administracyjn miasta, od południa ulic
Sejne sk , od zachodu terenami produkcyjno – usługowymi wchodz cymi w skład
jednostki C 10.
Na obszarze jednostki podstawowej C 11 nie ma obowi zuj cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i nie podj to uchwał intencyjnych w sprawie
przyst pienia do sporz dzania planów.
Istniej ce zainwestowanie – tereny upraw polowych, u ytków zielonych, zieleni
ródpolnej, lasów, zadrzewie obj te w wi kszo ci Obszarem Chronionego Krajobrazu,
zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych, tereny
wypoczynkowo-rekreacyjne i turystyczne, tereny zabudowy mieszkaniowej.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: tereny rolne i zieleni krajobrazowej oraz ci gów ekologicznych.
Funkcje pozostałe: tereny sportowe, rekreacyjne i turystyczne uzupełniaj ce system
ekologiczny, zabudowa mieszkaniowa
(w granicach jednostki C 11 funkcjonuje wyci g narciarski na D brówce)
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Kierunki zmian: zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenów w celu ochrony
jego walorów przyrodniczych. Ograniczona zabudowa podmiejska mieszkaniowa
jednorodzinna o niskiej intensywno ci.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia okre lone w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

12) Jednostka podstawa C 12 – o powierzchni ok. 406 ha, poło ona jest w północno wschodniej cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy i od wschodu
granic administracyjn miasta, od południa ulic Północn , od zachodu ulic Armii
Krajowej i gen. K. Pułaskiego.
Na obszarze jednostki podstawowej C 12 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ulicy gen. K. Pułaskiego do ulicy Północnej w Suwałkach (nr 42
na zał czniku 7), 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),
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód
w Suwałkach (nr 49 na zał czniku 7), 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).
Istniej ce zainwestowanie – tereny upraw polowych, u ytków zielonych, zieleni ródpolnej,
lasów, zadrzewie obj te w wi kszo ci obszarem Chronionego Krajobrazu, zalecane
do kształtowania zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych, zabudowa wielorodzinna
niska, zabudowa jednorodzinna, usługi komercyjne, tereny ogrodów działkowych, tereny rolne.
Na terenie jednostki wyst puj
- stanowisko dokumentacyjne i słupowe linie
elektroenergetyczne WN 110 kV.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: tereny rolne.
Funkcje pozostałe: zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, usługi
komunikacyjne, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe do 2000 m2 powierzchni
sprzeda owej, tereny ogrodów działkowych, tereny rolne stanowi ce potencjalne rezerwy
terenów pod zabudow , tereny przeznaczone pod zabudow wymagaj ce regulacji granic,
po wybudowaniu docelowego układu drogowego.
W granicach jednostki C 12 zlokalizowany jest kompleks ogrodów działkowych.
Kierunki zmian: budowa obwodnicy, wprowadzanie nowej zabudowy, zmiana funkcji
terenów przyległych do projektowanej drogi klasy G2/2, rezerwowanie terenów pod realizacj
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.
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13) Jednostka podstawa C 13 – o powierzchni ok. 233 ha, poło ona jest w północnej cz ci
jednostki strukturalnej „C”, ograniczona od północy kompleksem le nym, od wschodu
ulic Gen. K. Pułaskiego, od południa ulic Armii Krajowej, od zachodu ulic M. Reja.
Na obszarze jednostki podstawowej C 13 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej
w Suwałkach – jednolity tekst uchwały (nr 38.2 na zał czniku 7), zatwierdzony uchwał
Nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2009 r. – tekst jedn.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 8 stycznia 2014 r., poz. 101);
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego
w Suwałkach (nr 66 na zał czniku 7), 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).
Istniej ce zainwestowanie – cmentarz komunalny, cmentarz wojenny Armii Radzieckiej,
słupowe linie elektroenergetyczne WN 110 kV, Stacja Hydrologiczno – Meteorologiczna
z ustanowion stref ochronn , usługi handlowe o powierzchni sprzeda owej powy ej 2000 m²,
tereny upraw polowych, u ytków zielonych, zieleni ródpolnej, lasów, zadrzewie .
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: zabudowa handlowa o powierzchni sprzeda owej do 2000 m2 i powy ej
2000 m2 , cmentarze.
Funkcje pozostałe: zabudowa mieszkaniowa, usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe
do 2000 m2 powierzchni sprzeda owej, komunikacja, tereny rolne stanowi ce potencjalne
rezerwy terenów pod zabudow , tereny przeznaczone pod zabudow wymagaj ce regulacji
granic w tym scalania i podziału.
Kierunki zmian: budowa obwodnicy i nowego układu komunikacyjnego, wprowadzanie
nowej zabudowy, przekształcenia terenów przyległych do obwodnicy i projektowanej drogi
klasy G2/2, po ich realizacji przeznaczenie tych terenów pod zabudow , rezerwowanie terenów
z przeznaczeniem ich pod realizacj zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej:
Nale y przyj ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.

14) Jednostka podstawa C 14 – o powierzchni ok. 520,0 ha., poło ona jest w północnej
cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy granic administracyjn
miasta, od wschodu ulic Gen. K. Pułaskiego, od południa granic obszaru chronionego
krajobrazu, od zachodu ulic M. Reja.
Na obszarze jednostki podstawowej C 14 nie ma obowi zuj cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i nie podj to uchwał intencyjnych w sprawie
przyst pienia do sporz dzania planów.
Istniej ce zainwestowanie – las (rezerwat przyrodniczo-archeologiczny „Cmentarzysko
Ja wingów”) i zabudowa rolnicza.
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu:
Funkcja dominuj ca: las.

Cz

V- KIERUNKI ROZWOJU

190 | S t r o n a

Funkcje pozostałe: funkcje rekreacyjne, naukowo-dydaktyczne, krajoznawcze, zabudowa
rolnicza.
Kierunki zmian: utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ochrona
zasobów przyrodniczych i Cmentarzyska Ja wingów.

Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy,
w tym zabudowy mieszkaniowej
Nale y utrzyma zasady i standardy – zgodnie z wytycznymi podanymi w cz ci ogólnej
Kierunków dotycz cej obszaru całego miasta. Tereny le ne nale y zagospodarowywa zgodnie
z ustalonymi dla nich przepisami i planami urz dzenia, uwzgl dniaj cymi zasady ochrony tych
terenów.
15) Jednostka podstawa C 15 – o powierzchni ok. 22 ha, poło ona j w północno - wschodniej
cz ci jednostki strukturalnej C, ograniczona jest od północy i wschodu granic
wyznaczonych w Studium terenów zalecanych do kształtowania zieleni krajobrazowej,
od południa ulic Północn , od zachodu ulic Armii Krajowej.
Na obszarze jednostki podstawowej C 15 obowi zuj :
a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w ci gu ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ulicy gen. K. Pułaskiego do ulicy Północnej w Suwałkach (nr 42
na zał czniku 7), 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).
Istniej ce tereny rolne zabudowane, tereny upraw polowych, u ytków zielonych, zieleni
ródpolnej, lasów i zadrzewie .
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenu

Funkcja dominuj ca: tereny produkcyjno-przemysłowe.
Funkcje pozostałe: tereny rolne stanowi ce potencjalne rezerwy terenów pod zabudow ,
w tym usługow , wymagaj ce regulacji granic, po wybudowaniu docelowego układu
drogowego.
Kierunki zmian: budowa obwodnicy, wprowadzanie nowej zabudowy, zmiana funkcji
terenów przyległych do projektowanej drogi klasy G2/2, rezerwowanie terenów pod realizacj
zieleni krajobrazowej i ci gów ekologicznych.
Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
zgodnie z ustaleniami dla całej jednostki strukturalnej C.
Zalecane zasady i standardy zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy:
Nale y przyj ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów
nie obj tych planem oraz w przypadku zmiany planu nale y stosowa standardy okre lone
w niniejszym studium w cz ci ogólnej Kierunków.
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1.15. Opis jednostki strukturalnej D
Jednostka strukturalna D – o powierzchni ok. 883 ha, poło ona jest we wschodniej cz ci
miasta. Ograniczaj j od południa tereny le ne i tereny kopalni surowców mineralnych
„Sobolewo”, od wschodu i północy rzeka Czarna Ha cza, od zachodu ulica Wojska
Polskiego. W skład jednostki D wchodz jednostki podstawowe, oznaczone kolejno
na rysunku studium symbolami od D 1 do D 8.

Zainwestowanie
W zdecydowanej przewadze s to tereny niezabudowane u ytkowane rolniczo lub nieu ytki
o warto ciach ekologicznych, poło one w dolinie rzeki Czarnej Ha czy, eksploatowane zło a
kruszywa, ogrody działkowe. W cz ci północno - zachodniej jednostki w s siedztwie
ródmie cia zabudowa jednorodzinna osiedla „Polna” i osiedla „Klasztorna”, szkoła
podstawowa i specjalna. Przy ulicy Wojska Polskiego zlokalizowany jest stadion
lekkoatletyczny, na południe od stadionu rozci gaj si tereny zamkni te wojskowe,
obejmuj ce zabytkowy zespół koszarowy z ko ca XIX w., zabytkowy zespół szpitala
garnizonowego u ytkowany jako areszt ledczy oraz osiedla zabudowy wielorodzinnej. Przy
ulicy Sportowej zlokalizowane s obiekty administracyjno - usługowe. Pomi dzy ulicami
Utrat i Sportow poło ony jest teren Parku Naukowo - Technologicznego. W rejonie ulicy
Siano
zlokalizowane s ogrody działkowe. We wschodniej cz ci jednostki zlokalizowana
jest oczyszczalnia cieków, a na południu jednostki zbiornik wodny Sobolewo, zlokalizowany
na terenach powyrobiskowych. Przy wje dzie do miasta od strony Augustowa zlokalizowane
s tereny zamkni te kolejowe oraz zabudowa usługowa.
Obszary obj te ochrona prawn i o ograniczonym u ytkowaniu, wynikaj ce z przepisów
odr bnych
Na obszarze jednostki strukturalnej D wyst puj :
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
2) zespół koszarowy przy ul. Wojska Polskiego z lat 1887-1980 – cz
wschodnia
oraz zespół szpitala garnizonowego, które s uj te w gminnej i wojewódzkiej ewidencji
zabytków,
3) strefa ochronna uj cia wód podziemnych,
4) stanowisko archeologiczne nad Czarn Ha cz ,
5) obszary cenne przyrodniczo proponowane w studium do obj cia ochron prawn ,
6) tereny wód powierzchniowych.

Na terenach jednostek strukturalnych o symbolach: D 2, D 3, D 5 i D 6, przyległych
do terenów kolejowych, w odległo ci do 50 m od granicy obszaru kolejowego zakazuje si
lokalizacji nowej zabudowy chronionej akustycznie, w rozumieniu przepisów rozporz dzenia
Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Kolizje, konflikty, bariery
Tereny podmokłe w rejonie rzeki Czarnej Ha czy w s siedztwie miejskiej oczyszczalni
cieków, udokumentowane i eksploatowane zło a kruszywa, zamkni te wysypisko odpadów
komunalnych, granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny”, tereny zamkni te wojskowe i kolejowe.
Do istotnych kolizji, konfliktów i barier zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym
jednostki strukturalnej D nale :
1) cenne przyrodniczo tereny, jakimi s Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny”, dolina Czarnej Ha czy, obni enia terenu – obszary cenne
przyrodniczo proponowane w studium do obj cia ochron prawn ,
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2) niezrekultywowane tereny pozostałe po kopalniach wiru, oraz po zamkni tym
wysypisku odpadów komunalnych,
3) udokumentowane zło a kruszywa,
4) linia kolejowa Rail Baltica odcinaj ca znaczne tereny od pozostałych cz ci miasta,
w tym od obiektów infrastruktury społecznej.

Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeznaczenie terenów

Funkcja dominuj ca: ziele krajobrazowa, w tym tereny obj te granicami Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, obszary produkcji rolnej,
ogrody działkowe oraz obszary eksploatacji kruszywa.
Funkcje pozostałe: teren Parku Naukowo Technologicznego Polska Wschód, tereny
wojskowe i pozostaj ce w zarz dzie resortu sprawiedliwo ci, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna, szkoła podstawowa i specjalna, tereny usług sportu i rekreacji
oraz usług komercyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Administracja
Lasów Pa stwowych, tereny zamkni te kolejowe wokół toru szlakowego Białystok – Granica
Pa stwa, obiekty handlowe, ogrody działkowe.

Działania z zakresu realizacji celów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
1) ogólne dla wszystkich jednostek w granicach jednostki strukturalnej D:
a) budowa nowych dróg i cie ek rowerowych,
b) budowa sieci infrastruktury technicznej,
c) poprawa warunków i jako ci ycia mieszka ców,
2) szczegółowe dla jednostek podstawowych:
a) wykup terenów nadrzecznych okre lonych w niniejszym studium, jako obszary
wskazane do kształtowania terenów publicznych ci gu ekologicznego rzeki Czarnej
Ha czy (jednostki D 1, D 2, D 6, D8),
b) zagospodarowanie i sukcesywne przekształcanie doliny Czarnej Ha czy w wa ne
z punktu widzenia rekreacyjnego, wypoczynkowego, krajobrazowego i przyrodniczego,
przestrzenie publiczne w sposób umo liwiaj cy:
- dost p publiczny do rzeki,
- lokalizacj obiektów usługowych zwróconych ku rzece,
- wyznaczania tras cie ek rowerowych, miejskich szlaków turystycznych,
kulturowych i przyrodniczych (jednostki D 1, D 2, D 5),
c) poprawa dost pno ci komunikacyjnej poprzez:
- budow ulicy klasy G2/2, ł cz cej ulice Utrat z Sejne sk ,
- budow ulic podstawowego układy komunikacyjnego na terenach projektowanej
zabudowy mieszkaniowej (jednostki D 3, D 5, D 6),
d) ochrona terenów i obiektów poło onych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
(jednostka D 3),
e) ochrona terenów cennych przyrodniczo (jednostka D 8),
f) wyznaczenie i zagospodarowanie nowych terenów mieszkaniowych wraz z budow
infrastruktury społecznej i technicznej (jednostka D 6),
g) budowa obiektów u yteczno ci publicznej z zakresu ochrony zdrowia i o wiaty
(jednostka D 6),
h) rekultywacja zamkni tego wysypiska odpadów komunalnych (jednostka D 8) i terenów
powyrobiskowych (jednostki D 7 i D 8).
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Polityka przestrzenna

Kierunki przekształce : przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego i uzbrojenie
terenu pod k tem uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych, poprawa dost pno ci
do usług, uporz dkowanie i zagospodarowanie terenów powyrobiskowych w kierunku
zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego, przekształcanie terenów powojskowych na cele
zabudowy miejskiej z preferencj usługowo przemysłowej, stanowi cej uzupełnienie funkcji
Parku Naukowo - Technologicznego.

Obszary do zainwestowania: tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
poło one mi dzy terenami kolejowymi a ulic Stanisława Staniszewskiego, tereny nowej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poło one w rejonie ulicy Sportowej, tereny usług
sportowo-rekreacyjnych w rejonie zbiornika Sobolewo, tereny usługowo – produkcyjne
w rejonie Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód, uwolnione tereny
powojskowe.
Obszary i zadania strategiczne: inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, w tym: przebudowa układu komunikacyjnego, budowa obiektów sportowo
– rekreacyjnych na terenach powyrobiskowych, realizacja obiektów Parku Naukowo Technologicznego Polska Wschód, ochrona zbiorowisk ro linnych wzdłu rzeki Czarnej
Ha czy.

Zalecane standardy zagospodarowania terenu i kształtowania nowej zabudowy:
kompozycja, standardy i zasady zabudowy do zachowania, uzupełnie i rozbudowy
zgodnie z:
a) obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarach
ich obowi zywania,
b) zasadami i standardami podanymi w cz ci ogólnej Kierunków na obszarach,
dla których nie obowi zuj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) zasadami i standardami podanymi w cz ci szczegółowej Kierunków, dotycz cej
jednostek podstawowych.
Zachowanie w strukturze przestrzennej terenów rolniczych wył czonych z zabudowy.
Zachowanie w strukturze przestrzennej terenów zalecanych do kształtowania zieleni
krajobrazowej wył czonych z zabudowy.
Kształtowanie publicznych terenów rekreacyjnych i sportowych w oparciu o tereny zieleni
krajobrazowej, tereny powyrobiskowe, tereny nadrzeczne.
Obsługa komunikacyjna:
a) budowa nowego układu podstawowego i uzupełniaj cego, w tym budowa drogi głównej
G 2/2 ł cz cej ulice Utrat z Sejne sk wraz z 2 - poziomowym skrzy owaniem z lini
kolejow ,
b) budowa ulic dojazdowych w granicach projektowanych nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Infrastruktura techniczna:
a) sieci uzbrojenia do utrzymania, przebudowy i rozbudowy,
b) budowa nowej infrastruktury w zwi zku z
w zagospodarowaniu przestrzennym.

planowanymi

zmianami

Ochrona przyrody i krajobrazu:
a) zachowanie i ochrona Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny” zgodnie z przepisami odr bnymi,
b) ochrona terenów cennych przyrodniczo wskazanych w studium,
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