
UCHWALA Nr 315/XXXV/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 pazdziernika 2013 roku

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z pozn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2012r., poz. 647 z pozn. zm.) w zwiazku z uchwaty Rady Miejskiej w Chorzelach
Nr 254/XXXII/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie przyst^pienia do opracowania
„Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Chorzele", Rada Miejska w Chorzelach postanawia co nastepuje:

§1-

1. Uchwala sie „Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Chorzele".

2. Studium sktada sie z nastepujacych czesci:
1) czesci tekstowej (uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego) -
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty,
2) czesci graficznej (uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego) w
skali 1:25000 - stanowiacej zataczniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwaty.

§2.
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Studium
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele"
- stanowi zafacznik nr 4 do niniejszej uchwaty.

§3.

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.



Zatqczniknr 1
do uchwaty nr 315/XXXV/13
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 pazdziernika 2013 roku

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHORZELE

STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY CHORZELE

Glotuny projektant studium:
mgr inz. arch. Wojciech ZAWARTKO

Okrcfgocua Izba Urbanistotu ai Warszauuie Nr WA-243.
WspoJpraca projektouia:

lie. Agnieszka ZAWARTKO

Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK Wojciech Zawartko
Zabiczyn 164, 05-190 Nasielsk, NIP 526-123-74-13, REGON 015378735



1. Informacjeiust^pne.

1.1. Krotka charakterystyka gminy.

Miasto i Gmina Chorzele potozone sq uj potnocnej czesci ujojeujodztuja mazoiuiec-
kiego uj obszarze "Zielonych Ptuc Polski", uu bezposrednim sqsiedztujie Pojez.erza Olsz-
tyriskiego. Mocna. strong potozenia geograficznego gminy jest srodouj.sko przyrodn.cze.
Odznacza sie ono ujyjatkoiuymi walorami. Sujiadcza. o tym zar6ujno ujarunk, f.z,ogra-
ficzne jak i ponadprzecietne tualory fauny, flory oraz stopieri zachoujania lasouj suuer-
koujo-sosnoujych, ktore stwarzaja. specyficzny mikroklimat. Oddalenie od aglomeraq.
przemystowych, a co za tym idzie brak ruiekszych zrodet zanieczyszczen sprauna, ze gmi
na ujyroznia sie uj skali kraju wyjatkoujo czystym poujietrzem, ktore gujarantu,e atrak-
cyjnosc gminy jako teren rekreacji i ujypoczynku.

Atutem gminy jest bliskosc jezior mazurskich takich jak: Gteboczek, Sasek Maty,
Narty i Sasek Wielki. Dodatkowa. atrakcja. turystyczna. jest najiuyzsza gora Mazoujsza -
Debouja Gora, potozona koto Starej Wsi - 236 mn.p.m., ktora stanouji piekny punkt uii-
dokotuy na dalekq okolice. WnieuMelkiej odlegtosci od gminy zlokalizoujany ,est port
lotniczy wSzymanach. Przez miasto Chorzele przebiega droga krajorua Puttusk - Barto-
szyce umozliujiajaoj sujobodna, komunikacje samochodoiua. dla osob pragna.cych vuypo-
czac i zaczerpn^c ujyjatkoujo zdroujego i czystego poujietrza. Na szczegolne podkreslen.e
zastuguje teren Puszczy Kurpioiuskiej, ktory obejmuje doliny rzek Omuluji i Plodoum.cy,
zaliczane do grupy dziesieciu najujazniejszych uj Polsce ostoi ptakouj tuodno-btotnych.
Omuleiu jest ostatnia. z Kurpioiuskich rzek, ktorej dotychczas nie ureguloujano oraz me
osuszono tarasu zaleuioujego.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Podstaiuoiue dane o gminie.
Gmina miejsko - wiejska, sktadajaca sie z miasta Chorzele oraz 41 sotectuj,
obejmujqcych 65 miejscoujosci.
Poujierzchnia gminy

uj tym:

gruntbuj ornych
uzytki zielone

- lasy
Liczba mieszkaricouj

G^stosc zaludnienia

Zestaujienie sotectuj i miejscoujosci:

- 8.823 ha,

-10.426 ha,

- 15.498 ha.

37.153 ha,

-ok. 10.600 M;

- 0,3 M/ha.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Lp. Sotectujo Miejscoujosc Liczba ludnosci

(31-12-2006 r.)

Liczba ludnosci

(31-12-2012 r.)
2993

3.

4.

5.

7.

Chorzele

Bagienice

Binduga
Bogdany Wielkie

Brzeski Kotaki

Budki

Bugzy Ptoskie

Czaplice Wielkie

Miasto Chorzele

Bagienice
Przatalina

Binduga

Bogdany Mate
Bogdany Wielkie
Brzeski Kotaki

Budki

Bugzy Jarki

2896

148

44

106

42

86

159

278

Bugzy Ptoskie
Bugzy Sujiechy
Czaplice Furmany

22

144

52

93

38

85

140

279

20

60

15

17

57

15

17



Czaplice Pitaty 26 28

Czaplice Wielkie 45 42

9. Dqbrouja Czarzaste Mate 4 4

Dabrotua 58 48

-tazy 8 7

10. Dqbrbujka Ostroujska Bory 18 16

Dqbrotuka Ostroujska 64 65

Rapaty Zachy 40 47

11. Duczymin Annoujo 32 38

Duczymin 183 189

Rapaty Gorki 19 18

12. Dzierzega Nadbory Dzierzega Nadbory 66 62

13. Gadomiec Chrzczany Gadomiec Chrzczany 47 47

14. Gadomiec Mitoci^ta Gadomiec Mitocieta 47 45

Gadomiec Peronie 5 5

15. Jedlinka Jedlinka 54 57

16. Krukoujo Krukotuo 543 524

17. Krzynoujtoga Wielka Aleksandroujo 49 54

Krzynoujtoga Wielka 332 329

18. Kujiatkoiuo Kujiatkoujo 31 34

Rapaty Sulimy 18 18

19. Lipoujiec Lipotuiec 87 81

20. Liiuki Czarzaste Wielkie 29 28

Liiuki 15 19

21. -taz -taz 357 332

Sosnotuek 35 35

22. M^cice Mqcice 257 263

Scieciei 31 29

23. Niskie Wielkie Niskie Wielkie 99 108

24. Nouja Wies Nocua Wies 226 215

25. Nouja Wies Zarebska Notua Wies Zarebska 108 103

26. Opaleniec Opaleniec 266 262

27. Poscieri Wies Poscieri Wies 280 273

28. Poscieri Zamion Poscien Zamion 145 122

29. Pruskoteka Pruskoteka 140 123

30. Przysoujy Grad Rycicki 17 18

Przysoiuy 108 100

Zagaty 31 28

31. Raszujka Raszujka 310 281

32. Rauiki Raujki 123 123

33. Rembielin Rembielin 237 236

34. Rycice Rycice 287 285

35. Rzodkieiunica Rzodkieujnica 344 317

36. Stara MViei Jarzynny Kierz 26 17

Opitki Ptoskie 37 36

Stara Wies 78 74

37. Wasity Zygny Wasity Zygny 72 79

38. Wierzchoujizna Skuze 30 27

Wierzchoujizna 100 108

39. Wolka Zdzituojska Wolka Zdzituojska 21 20

40. Zareby Kujiatkoujo 46 44

Zareby 926 924

41. Zdzituoj Notuy Zdzituoj Noujy 153 140

42. Zdzituoj Stary Zdzituoj Stary 136 124

43. RAZEM 10719 10578
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1.3. Podstaiuy opracotuania studium.

1.3.1. Uchtuata Nr 254/XXXII/06 Rady Miejskiej tu Chorzelach z dnia 16 lutego

2006 r. uj spratuie przystqpienia do opracotuania studium utuarunkotuan i kierunkotu

zagospodarotuania przestrzennego gminy Chorzele;
1.3.2. „Strategia Roztuoju Miasta i Gminy Chorzele" opracotuana przez PHU „Czy-

ste Srodotuisko" Wojciech Notuak, Siedlce ul. Budotulana 3C, tu 2005 r.;

1.3.3. „Program Ochrony Srodotuiska dla Miasta i Gminy Chorzele" opracotuany
przez PHU „Czyste Srodotuisko" Wojciech Notuak, Siedlce ul. Budotulana 3C, tu 2004 r.;

1.3.4. Plan Zagospodarotuania Przestrzennego Wojetuodzttua Mazotuieckiego,
uchtualony uchtuata, nr 65/2004 Sejmiku Wojetuodzttua Mazotuieckiego z dnia 07 czertu-

ca 2004 r(Dz.U.Woj.Maz.2004217.5810);

1.3.5. Ustatua z dnia 27 marca 2003 r. o planotuaniu i zagospodarotuaniu prze-

strzennym (jednolity tekst Dz.U.2012.647);
1.3.6. Ustatua z dnia 9 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (jednolity tekst

Dz.U.2001.142.1591, z pozniejszymi zmianami);

1.3.7. Ustatua z dnia 18 lipca 2001 r. Pratuo tuodne - dziat III, dziat V (jednolity

tekst Dz.U.2005.239.2019);

1.3.8. Ustatua z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntotu rolnych i lesnych (jedno

lity tekst Dz.U.2004.121.1266);

1.3.9. Ustatua z dnia 16 ktuietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92. 880, z

pozniejszymi zmianami);
1.3.10. Ustatua z dnia 27 ktuietnia 2001 r. Pratuo ochrony srodotuiska - Dziat VII

(jednolity tekst Dz.U.2008.25.150, z pozniejszymi zmianami);

1.3.11. Ustatua z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkotu i opiece nad zabytkami

(Dz.U.2003.162.1568);

1.3.12. Ustatua z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenotu bytych hitleroujskich obo-

zotu zagtady(Dz.U.199941.412);

1.3.13. Ustatua z dnia 4 lutego 1994 r. Pratuo geologiczne i gornicze (jednolity tekst

Dz.U.2005.228.1947);

1.3.14. Ustatua z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodotui-

sku i jego ochronie, udziale spoteczeristtua tu ochronie srodotuiska oraz o ocenach oddzia-
tytuania na srodotuisko (Dz.U.2008.199.1227, z pozniejszymi zmianami)

1.3.15. „Rocznik Statystyczny Wojetuodzttua Mazotuieckiego", Urza.d Statystyczny

tu Warszatuie, 2010 r.

1.3.16. „Plan ochrony przecitupotuodziotuej" opracotuany przez Regionalny Zarzqd

Gospodarki Wodnej tu Warszatuie.

1.3.17. „Opracotuanie ekofizjograficzne podstatuotue na potrzeby studium utua
runkotuan i kierunkotu zagospodarotuania przestrzennego dla Miasta i Gminy Chorzele"

Laboratorium Wiedzy Doradzttuo Opracotuania Szkolenia, sierpieri 2011 r.
1.3.18. Dane demograficzne gminy na dzieri 31-12-2012 r.



2. Uuiarunkouiania roziuoju przestrzennego gminy.

2.1. Dotychczasoiue przeznaczenie i zagospodaroujanie terenu.

2.1.1. Do dnia 31.12.2003 r. dla terenu gminy obotuia.zytuaty plany zagospodaro
tuania, ktore utracity moc zgodnie z art. 87. ust. 3. Ustatuy o planotuaniu i zagospodaro-
tuaniu przestrzennym o ktorej motua tuyzej:

- miejscotuy ogolny plan zagospodarotuania przestrzennego Gminy Chorzele, za-
ttuierdzony uchtuata, Rady Narodoiuej Miasta i Gminy Chorzele Nr XXIV/85/82 z
dnia 12.11.1982 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Ostroterckiego: z 1988 r.
Nr 7, poz. 99; z 1991 r. Nr 3 poz. 9, z 2000 r. nr 68, poz. 712)

- miejscotuy szczegototuy plan zagospodarotuania przestrzennego miasta Chorzele,
zattuierdzony uchtuata, Rady Narodotuej Miasta i Gminy Chorzele Nr Pm.
IV/26/85 z dnia 28.01.1985 r. ze zmianami zattuierdzonymi uchtuatq Rady Naro

dotuej Miasta i Gminy Chorzele Nr Pm.X/48/90 z dnia 26.02.1990r.

2.1.2. ObotuiEjzuJEjcymi planami zagospodarotuania przestrzennego dla terenu
gminy sa;

a) zmiana tu miejscotuym planie zagospodarotuania przestrzennego gminy Chorze
le, uchtualona uchtuatq nr 161/XV1/2OO0 Rady Gminy uj Chorzelach z dnia 27-04-
2000 r. (Dz.U.Woj.Maz. 2000.68.712), ktrira tuyznacza:
- dtua zespoty zabudoiuy mieszkaniotuej jednorodzinnej tue tusi Raszujka,
- trzy zespoty rekreacji indytuidualnej zlokalizotuane przy kanale Omuleiu -

Ptodotunica tue tusi Maurice;

b) zmiana tu miejscotuym szczegototuym planie zagospodarotuania przestrzennego
miasta Chorzele, uchtualona uchtuata, nr 162/XVI/2000 Rady Gminy tu Chorze
lach z dnia 27.04.2000 r. (Dz.U.Woj.Maz.2000.68.713), obejmuJEjca pojedyncze
dziatki na terenie miasta Chorzele, ktore zmiana planu przeznacza pod zabudotue;

mieszkaniotua. jednorodzinna., mieszkaniotuo - ustugoiua. i ustugouja,.

2.2. Stan Jadu przestrzennego.

Gmina sktada si§ z 65 tusi zgrupotuanych tu 41 sotecttuach oraz miasta Chorzele. Na
terenie gminy dominuje zabudotua rozproszona: srednia tuielkosc tusi tuynosi ok. 130
mieszkaricouj. Na terenie gminy dominuje zabudotua rozproszona tue ujsiach o 200 do
300 mieszkaricotu z przysiotkami liczaajmi cz^sto ponizej 20 mieszkaricouj. Jedynym uj
gminie osrodkiem skoncentrotuanej zabudotuy mieszkaniotuej (ok. 25% mieszkaricotu
gminy) oraz ustug i miejsc pracy jest miasto Chorzele. Ze ujzgledu na rozproszona, zabu
dotuy tu zasadzie nie tuyttuorzyty si$ na terenie gminy osrodki tuspomagaja.ce. W nie-
tuielkim zakresie rol$ osrodkotu ujspomagaja.cych petnia. miejscoujosci Zar^by, Duczymin,
Krzynotutoga Wielka, Poscieri Wies oraz Krukotuo.

Rol$ osrodkotu ponadlokalnych petniq miasta: Przasnysz, zlokalizotuany ok. 30 km
od Chorzel oraz Szczytno, zlokalizotuane ok. 37 km od Chorzel. Miasto Przasnysz petni
rocuniez role^ osrodka ustug stopnia podstatuotuego dla potudniotuej czqsci gminy: grani-
ca gminy przebiega pratuie tu pototuie odlegtosci mi^dzy Chorzelami a Przasnyszem.
Droga krajotua nr 57 stanotui dla tusi zlokalizotuanych tu jej poblizu tattuy doste^p zarouj-
no do miejscoujosci gminnej jak i do siedziby potuiatu.



2.3. Stan srodotuiska.

2.3.1. Stan sanitarny potuietrza.
Na terenie potuiatu przasnyskiego nie ma sieci monitoringu poujietrza. Najblizsze

stacje pomiarotue monitoringu poujietrza znajduja. sie tu Ciechanoujie i Ostrobjce.

Do gtotunych zrodet energetycznych i technologicznych emitujaajch substancje z
procesu spalania palitu (pyty, S02, N02, CO) celem tuyttuarzania energii cieplnej i energe-
tycznej nalezy:

- „BEL POLSKA" Sp. z o.o. tu Chorzelach tuyttuarzaja.ca pyt, dtuutlenek azotu i siar-

ki, tlenek tuegla;
- Spotdzielnia mleczarska „Mazou)sze tu Chorzelach;
- kottotunie lokalne, gospodarstuja domouje.

Wymienione jednostki posiadaja. tuymagane decyzje okreslaja.ce dopuszczalnq emi
sja Ogrzetuanie, opiera si$ gtotunie na spalaniu miatu i tuegla kamiennego, przy czym
istotna, role; odgryuja emisja niska pochodza.ca z palenisk domoujych i matych kottoiuni
lokalnych. Taki sposob ogrzetuania mieszkari tu gminie jest przyczyna, znacznej ilosci py-
tu, dtuutlenku siarki, tlenku ujfjgla i tu^glotuodorotu tu sezonie grzetuczym. Emisja tlenku
tuegla z palenisk domotuych jest znacznie tuyzsza niz zzaktadotu przemystoujych. Obiek-
ty te nie stanotuia, jednak duzego zagrozenia dla srodotuiska tu zakresie ilosci i rodzajouj
emitotuanych zanieczyszczeri. W odniesieniu do catosci tuoj. mazoujieckiego Miasto i
Gmina Chorzele jest obszarem o najmniej zanieczyszczonym potuietrzu.

2.3.2. Hatas.

Do najtuazniejszych czynnikotu majajcych tuptytu na akustyke gminy zaliczyc nale
zy komunikacje; drogotua, i tu nietuielkim stopniu hatas przemystoujy, ktorego uciqzli-
tuosc ma charakter lokalny. Na terenie gminy Chorzele szczegolnie ucia.zliujy dla miesz
karicotu jest hatas, ktory ma stuoje zrodto me tuzmozonym ruchu samochodoujym,
ztutaszcza ujzdtuz przebiegajqcego szlaku komunikacyjnego Warszatua -Olsztyn. Hatas
dokuczlituy jest tez dla tuszelkich zabudotuari usytuotuanych przy uj/uj trasie. Jego ucia.z-
lituosc moze bye zmniejszana poprzez zaktadanie tuzdtuz tuymienionej trasy - tarn gdzie
tylko to jest mozlitue i uzasadnione pasouj zieleni izolacyjnej lub ekranouj ttumia.cych
hatas. Stale ztui^kszajqca sie; liczba pojazdotu samochodotuych, uj szczegolnosci transpor-
totuych oraz zty stan techniczny natuierzehni drog generuja. emisja hatasu do srodoujiska.
Aby ograniczyc emisj? hatasu do srodotuiska nalezy podja.c dziatania tu kierunku popra-
tuy stanu technicznego natuierzehni drog tu gminie.

W ostatnich latach na terenie potuiatu nie protuadzono badari klimatu akustyczne-
go tu ramach paristtuotuego monitoringu srodotuiska. Na terenie gminy Chorzele hatas
przemystotuy nie stanotui istotnego zagrozenia i macharakter lokalny.

2.3.3. Zasoby tuod podziemnych.

Obszar gminy Chorzele zalegajq tuody 1 poziomu uzytkotuego i II poziomu ujodo-
nosnego, bardzo dobrze chronionego przed infiltracja. przez ok. 50 m kompleks stabo
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych glin i itotu. Piertuszy poziom ujodonosny uzyt-
kotuy zalega cz^sto bardzo ptytko, przez co jest narazony na zanieczyszczenia, ztutaszcza
gdy nie jest izolotuany od gory tuarsttua, nieprzepuszczalna. lub trudno przepuszczalnq. Na
terenie gminy nie tuyst^puja. zbiorniki tuod podziemnych.



Wody gtotunego poziomu cztuartorze-doujego charakteryzuja, si? niska. mineralizacje-
(nie przekraczajqca. 500 mg/dm3) i zasadotuoscia, tu zakresie 2,2-7,0 mual/dm3. Wody
dobrej i trtuatej jakosci (klasa I), nadaja.ce si? do spozycia bez uzdatniania, tuystejmja,
przetuaznie przy zachodnich granicach gminy oraz na potudnie od Chorzel i rzeki Orzyc.
Wody sredniej jakosci (klasa II) ujystepuja, generalnie na potnoc od rzeki Orzyc. Sa. to
tuody mymagaja.ee prostego uzdatniania, gtotunie ze tuzgledu na podtuyzszona, zatuartosc
zelaza i manganu. Natomiast tuody ztej jakosci (klasa III) tuyst?puja, na nietuielkim ob-
szarze tu poblizu miejscoujosci: Notua Wies Zarebska i Mqcice. Wody te mymagaja.
skomplikotuanego uzdatniania, ponieujaz ujyst?puje tu nich tuysoka zatuartosc zelaza,
manganu i azotynotu.

Wody podziemne sa, narazone na zanieczyszczenia, ze tuzgledu na brak dostatecznej
izolacji poziomotu tuodonosnych uttuorami stabo przepuszczalnymi. Zanieczyszczenia te
moga. bye tuytuotane przez tuiele czynnikotu, do ktorych mozna zaliczyc: uje;cia ujod pod
ziemnych, brak infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach zamieszkatych, nielegalne tuy-
sypiska smieci i nadmierne natuozenie terenotu rolniczych.

(tt Trzeciorze-dotue pietro tuodonosne ttuorzy zbiornik Subniecka Warszaujska (mazo-
tuiecka). Jest to zbiornik stabo rozpoznany, tuyste;puja.cy tu srodoujisku poroujym. Jego
potuierzehnia tuynosi 51000 km2 i jestto najtui^ksza niecka artezyjska uj Polsce.

Zagrozenie zanieczyszczeniem tuod podziemnych tuynika z:
• infiltracji zanieczyszczeri z tuod potuierzehniotuych (tu dolinach rzek),
• migracji tugt^bnej zanieczyszczeri ztuia.zk6tu chemicznych z obszarriuj rolni

czych, terenotu zurbanizotuanych i komunikacyjnych o stabej izolacyjnosci
gruntoujej tuarsttu ujodonosnych,

• przenikania do tuod gruntotuych i tuarsttu tuodonosnych substancji szko-
dlituych i truja,cych z niezabezpieczonych sktadotuisk komunalnych,

• eksploatacji surotucotu mineralnych, ktore mogq potuodoujac przerujanie
ujarstujy izolacyjnej.

2.3.4. Zasoby tuod potuierzehniotuych.

Przez gmin? przeptytuaja, trzy rzeki: Orzyc, Omuletu i Ptodoujnica. Teren gminy po-
W dzielony jest na dujie zletunie: Rzeki Orzyc i rzeki Omultui, do ktorej tupada Ptodoujnica.

Obie rzeki sa, pratuostronnymi doptytuami Nanui III rz^du. Wody rzek Omuluji i Orzyca
zaliczone sa, do IV klasy czystosci (niezadotualaja.cej) a Ptodoujnicy - do Vklasy, czyli ztej.
Zrodtami zanieczyszczenia tuod potuierzehniotuych na terenie gminy se$ zaktady przemy-
stotue i duze skupiska ludnosci, ktore odprotuadzaja. scieki do odbiornikouj za pomoca.
systemouj kanalizacji sanitarnej i deszczotuej. Istotnym zrodtem zanieczyszczenia ujod
potuierzehniotuych i podziemnych sa. sptytuy obszarotue oraz przedostaja,ce si? z nie-
szczelnych szamb lub sktadotuisk odpadotu zanieczyszczenia. Sptytuy z terenouj uzytko-
tuanych rolniczo to bezposrednie i trudne do zmierzenia zrodto zanieczyszczeri tuod po
tuierzehniotuych, tuynikaja,ce z natuozenia natuozami chemicznymi i naturalnymi. Pomi-
mo, ze ilosc uzytuanych przez rolnicttuo natuozotu ostatnich latach znacznie zmalata -
stanotui ona nadal uciqzlituosc dla srodotuiska.



2.3.5. Potuierzchnia ziemi.

Zdotychczasotuych analiz tuynika, ze zatuartosc tu glebach metali ci?zkich: ototuiu,
cynku, miedzi, niklu i kadmu jest bardzo niska, a Sladotue ilosci znajduja,cych si? uj gle
bach metali ci?zkich sa. pochodzenia naturalnego.

Eksploatacja surotucotu potuoduje zmiany srodotuiska przyrodniczego, ktore obja-
tuiaja. si? zaktoceniami stosunkom tuodnych (leje depresyjne) i znieksztatceniem rzezby
terenu (tuyrobiska, hatdy). Trtuate znieksztatcenie krajobrazu potuoduja, roiuniez niele-
galne ztuiroiuiska. Dlatego nalezy protuadzic rekultyiuacje takich obiektouj. Teren gminy
Chorzele nie nalezy do zasobnych tu surotuce mineralne, co jest tuynikiem budotny geo-
logicznej. Na terenie gminy dokumentacj? geologiczna, posiadaja, nast?puja,ce ztoza kru-
szytu:

- KN 9701 Da,brotuka Ostroujska - symbol na rysunku - DO I,
- KN 9700 Da.broiuka Ostroujska II - symbol na rysunku - DO II,
- KN 15273 Dqbrotuka Ostroujska 111 - symbol na rysunku - DO III,
- KN 1473 Lipotuiec - symbol na rysunku - LI,
- IB 2235 Niskie Wielkie I - symbol na rysunku - NW I,
- IB 2238 Niskie Wielkie 11 - symbole na rysunku

- NW HA, NW MB, NW IIC, NW IID,

- KN 9755 Niskie Wielkie 3 - symbol na rysunku - NW III

- KN 3634 Rapaty-Zachy - symbol na rysunku - R±.

Na podstatuie tuaznych koncesji tuydanych przez Starost? Przasnyskiego eksplo-
atotuane sa, trzy ztoza kruszytu:

- Da,brotuka Ostrotuska
- Da,brotuka Ostrotuska Ila
- Niskie Wielkie 3.

Ztoza: „Da,br6iuka Ostrotuska", „Niskie Wielkie 3", i „Rapaty-Zachy" zajmuja, obszar
zalegania piaskotu i ztuirotu ozu osadzonego tu czasie stadiatu gornego zlodoujacenia
Warty, natomiast ztoze „Da.br6ujka Ostrotuska 11a" znajduje si? o obr?bie ujychodni pia
skotu i ztuirotu moren czototuych stadiatu gornego zlodotuacenia Warty.

2.3.6. Promieniotuanie elektromagnetyczne.

Gtotunymi zrodtami pol elektromagnetycznych tu gminie Chorzele jest ta,czno£c ra-
dioiua, tu tym CB radio, radiotelefony i stacje bazotue telefonii komorkotnej obstugituane
przez operatorotu, instalotuane tu miejscach niedost?pnych dla ludzi, na ujysokich komi-
nach i specjalnych masztach.

Brak statego monitoringu tu zakresie elektromagnetycznego promienioujania
uniemozlituia ocen? stopnia zanieczyszczenia potuietrza atmosferycznego tuokot obiek
touj i urza,dzeri b?da,cych jego zrodtem.

2.4. Stan dziedzicttua kulturouiego i zabytkotu.

Na terenie gminy znajduja. si? pojedyncze zabytki nieruchome, ujpisane do rejestru
zabytkotu: koscioty, dtuory, parki dtuorskie, cmentarze, elementy matej architektury oraz
zabytki archeologiczne.
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Ponadto na terenie gminy znajduje si? ok. 200 zabytkotu nieruchomych oraz ok.
100 zabytkotu archeologicznych, tupisanych do gminnej etuidencji zabytkouj. Wi?kszosc
zabytkotu nieruchomych to dretuniane budynki mieszkalne i gospodarcze, b?da,ce cz?sto
tu ztym stanie technicznym. Pratuie pototua tych obiektouj znajduje si? na terenie miasta
Chorzele. Wi?ksze zgrupouianie zabytkotu znajduje si? na potudnie od Chorzel, mi?dzy
droga. krajotua, nr 57 i droga. tuojetnodzka, nr 616. Pozostate zlokalizotuane sa. po kilka
obiektouj tu tui?kszych tusiach gminy.

Do etuidencji zabytkotu tupisany jest rotuniez zatozenie urbanistyczne najstarszej
cz?sci Chorzel.

Wykaz zabytkotu tupisanych do gminnej etuidencji stanotui zata,cznik do studium.

2.5. Warunki i jakosc zycia mieszkaricouj.

2.5.1. Sytuacja mieszkanioiua.

Ze ujzgl?du na typotuo rolniczy charakter gminy Chorzele, dominuje budouja za-
grodotua, obok ktorej tu mniejszej liczbie tuyst?puje zabudotua mieszkaniouja, gtotunie uj
miescie. W 1995 roku ilosc mieszkari tu gminie tuynosita 2708, co stanoujito 16,0 m2 po-
tuierzchni uzytkotuej na jednego mieszkarica. W roku 1999 liczba mieszkari tuynosita juz
2733 a poujierzchnia 16,23 m2 na mieszkarica. W catym tuojetuodzttuie mazotuieckim, uj
tym samym roku byto to ponad 19 m2, podobnie tu kraju. W2003 zasoby mieszkanioiue
tuzrosty do 2725, na jedna, osob? przypada juz okoto 20,4 m2 pomierzchni uzytkotuej. Od
roku 2003 do 2010 liczba mieszkari tuzrosta o 55 do 2780 a poujierzchnia przypadaja.ca na

jednego mieszkarica tuzrosta do 21,71 m2.

Dynamika roztuoju budotunicttua mieszkaniotuego tu latach 2003-2010.

Lata Liczba mieszkari Poujierzchnia

uzytkotua
mieszkari

[m2]

Liczba osob na

jedno mieszka-
nie

Poujierzchnia

uzytkotua na
mieszkarica

[m2]

2003 2725 213987 3,84 20,40

2004 2748 216731 3,8 20,72

2005 2756 217906 3,76 21,02

2006 2763 218820 3,73 21,19

2007 2769 219790 3,73 21,23

2008 2771 220035 3,73 31,39

2009 2775 220622 3,68 21,60

2010 2780 221327 3,66 21,71

Zrodto: GUS.

2.5.2. Obstuga ludnosci.

Na terenie gminy funkcjonuja, szkoty:

• trzy szkoty podstatuotue:
a) Publiczna Szkota Podstatuotua im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego tu Chorzelach,
b) Publiczna Szkota Podstatuotua tu Poscieniu Wsi,
c) Publiczna Szkota Podstatuotua tu Krukotuie;

• Publiczne Gimnazjum im. Papieza Jana Patuta II tu Chorzelach;

• Zespoty Szkot;



a) Zespot Szkot tu Krzynotutodze Wielkiej: Publiczna szkota Podstatuotua tu Krzynotuto-
dze Wielkiej i Publiczne Gimnazjum tu Krzynotutodze Wielkiej,

b) Zespot Szkot tu Duczyminie: Publiczna Szkota Podstatuotua tu Duczyminie i Publiczne
Gimnazjum tu Duczyminie,

c) Zesprit Szkot tu Zar?bach: Publiczna Szkota Podstatuotua im. Bolestatua Chrobrego tu
Zar?bach i Publiczne Gimnazjum im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego uj Zar?bach.

d) Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych tu Chorzelach: liceum ogolnoksztatca.ce, technikum i
szkota zatuodotua.

Przy zatozeniu stabilnej liczby uczniotu oraz przy spratunie dziatajqcym dotuozie
uczniotu do szkot - nie myst?puje potrzeba ztui?kszania ich ilosci na terenie gminy.

Pozostate placotuki ustug publicznych to:

• Przedszkole Samorza,dotue tu Chorzelach;

• Dtua niepubliczne zaktady opieki zdrotuotnej;

• Osrodek Pomocy Spotecznej tu Chorzelach;

• Osrodek Upotuszechniania Kultury tu Chorzelach ze stuietlicami tu Zar?bach
i Krukotuie;

• Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna tu Chorzelach turaz z Filiq Dla Dzieci
i Mtodziezy tu Chorzelach oraz filiami z czytelnia. uj Zar?bach i Duczyminie.

2.6. Zagrozenia bezpieczeristuja ludnosci i mienia.

Opiek? nad bezpieczeristtuem tu gminie spratuuje:

• Komisariat Policji tu Chorzelach;

• 13 jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej, z czego trzy jednostki: uj Chorze
lach, Zar?bach i Rycicach, tutqczone sa. do Krajoinego Systemu Ratoujniczo -
gasniczego.

2.7. Potrzeby i mozlituosci roztuoju gminy.

2.7.1. Mozlituosci roztuoju gminy.

Mocna. strona. potozenia geograficznego gminy jest srodotuisko przyrodnicze. Od-
znacza si? ono tuyja,tkoiuymi tualorami. Siuiadcza, o tym zarotuno ujarunki fizjograficzne,
jak i ponadprzeci?tne tualory fauny, flory oraz stopieri zachoujania lasotu siuierkotuo -
sosnoujych, ktore sttuarzaja, specyficzny mikroklimat. Mozlituosci roztuojouje miasta i
gminy na tie Wojetuodzttua Mazotuieckiego pokazuja. ponizsze mapy. Szczegototue uuja-
runkotuania roztuoju okreslit Plan Roztuoju Lokalnego Miasta i Gminy Chorzele z 2005 r.

2.7.2. Plan Roztuoju Lokalnego Miasta i Gminy tuyznaczyt trzy podstaiuouje cele
roztuoju gminy:

CEL I - ztui?kszenie konkurencyjnosci i atrakcyjnosci intuestycyjnej
i turystycznej gminy, ttuorzenie jak najlepszych tuarunkotu do trtuatego ujzrostu przed-
si?biorczosci mieszkaricotu.

Dziatanie 1 - Wzmocnienie infrastruktury drogotuej: przebudotua drog lokalnych,

gminnych o tqcznej dtugosci - 181 km.
Dziatanie 2 - Roztuoj funkcji turystyczno-tuypoczynkotuych: budotua Mazoujieckiego

Centrum Sportritu Zimotuych tu Chorzelach.
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Dziatanie3-Wspomaganieprzedsi?biorczosciorazaktymizacjizaujodoujejmieszkari
cotu:

1)sttuorzenieiudost?pnienielokalnejbazykomputerotuejoterenachiobiektach
przeznaczonychnaintuestycje;

2)inspirotuanieituspomaganiedziataniainstytucjiorazorganizacjiotoczeniabiznesu,
szczegolnietuzakresieabsorpcjikrajotuychizagranicznychsrodkoujpomocotuych;

3)stymuloujaniettuorzeniapozarolniczychmiejscpracy,szczegolnieujagroturystyce,
rzemiosleartystycznym,gastronomiiiustugachorazprodukcjiregionalnychpro-
duktoturolniczych.

CELII-popratuatuarunkotuzyciamieszkaricotugminyorazfunkcjonotua-
niaidost?pnosciustugspotecznych.

Dziatanie1-Podniesieniepoziomutuyksztatcenia:kontynuotuanieprogramuremon-
totubazylokalotuej:unoujoczesnianiatuyposazenia(pracotuniekomputerotue),zakup
pomocydydaktycznych,rozbudotuaksi?gozbiorouj.

Dziatanie2-Popratuastanuzdrotuiamieszkaricotugminy:
1)roztuojedukacjiprozdroiuotnej(ztui?kszenieilosciszkotpromocjizdrotuia,opraco-

tuanieraportuostaniezdrotuiadzieciimtodziezy);
2)umozlituieniestuobodnegodost?putuszystkimmieszkaricomGminydoopieki

zdrotuotnej.
Dziatanie3-Zapetunieniekoniecznejopiekisocjalnejosobomirodzinomznajdujqcym

si?tutrudnejsytuacjizyciotuej:
1)ztui?kszeniesrodkotufinansotuychnadziataniatuzakresiepomocydlagrupspo

tecznychtuymagaja,cychtusparcia;
2)roztuijaniespratudzonychjuzformopieki,jakimisaRodzinneDomyDzieckaiRo-

dzinyZast?pczenadsierotamilubdziecmizrodzinpatologicznych.
Dziatanie4-PopratuatuarunkotutuypoczynkumieszkaricotuGminyChorzeleorazdo-

st?pudodobrkultury:
1)ziui?kszeniedost?pnoscidoaktytunegoupratuianiasportu,rekreacjiiturystykipo-

przez

•budotu?kompleksuMazotuieckiegoCentrumSportotuZimoujychtuChorzelach,
•zagospodarotuanierzekiOrzycorazzbiomikoujtuodnychizbiornikaretencyjne-

gotuChorzelachdlacelotuturystykiirekreacji,
•tuspieranieroztuojuklubotuistotuarzyszerisportoujych,

2)roztuijaniefunkcjikulturottuorczychgminy:
•tuspieraniettuorczosciartystycznejittuorzenietuarunkotudodziataniairoztuoju

tujorcoujkultury,artystotu,ochronyrzemiostaartystycznego,sponsoroujanie
tuaznychdlakulturypotuiatuprzedsi?tuzi?c,np.tuystatuipleneroujmalarskich,
spektakliteatralnych,tuystatuhistorycznych,

•propagotuanietuiedzyoGminieChorzele-tuspieranietuydatunicttuiimprez
promujcjcychpotuiat,kultur?ludotua,Mazotuszaipotuiatu

CELIII-przecitudziataniedegradacjiorazretualoryzacjasrodotuiskaprzy-
rodniczego.

Dziatanie1-Zmniejszeniezanieczyszczeniasrodotuiska:
1)ochronajakoscipotuietrzaatmosferycznego;

2)popratuajakoscituod:
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• rozbudotua kanalizacji sanitarnej tu oparciu o oczyszczalni? sciekdtu uj Chorze
lach,

• ograniczenie tuptytuu zanieczyszczeri z rolnicttua na jakosc ujod poprzez systema-
tyczne tudrazanie zasad protuadzenia gospodarki rolnej zgodnych z zatozeniami
ochrony srodotuiska,

• edukacja ekologiczna i promocja tu zakresie ekologicznych produktbuj rolniczych.
Dziatanie 2 - Protuadzenie racjonalnej gospodarki tuodnej: przebudouia zbiornika uj

Chorzelach tu ramach programu popratuy jakosciotuej i iloscioujej zasobotu ujodnych
(plan matej retencji).

Dziatanie 3 - Retualoryzacja srodotuiska przyrodniczego.
• ochrona potuierzchni ziemi przez kontrol? tuarunkotu i zaleceri zatuartych tu kon-

cesjach na tuydobyinanie kopalin, przecitudziatanie nielegalnemu tuydobyujaniu
kruszytua;

• ztui?kszenie lesistosci i popratua ochrony lasotu przez uporza,dkotuanie eujidencji
gruntotu zalesionych, ztui?kszanie potuierzchni przetuidzianych do zalesienia;

• ekologizacja rolnicttua przez: stymulotuanie produkcji zytunosci zgodnie z zasa-
dami ekologii, tuspieranie dziatalnosci tu zakresie profesjonalnych ustug dorad-
czych;

• podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej przez szerzenie tuiedzy ekologicznej
na tuszystkich poziomach edukacji oraz tu mediach, upoujszechnianie zasad do-
brej praktyki rolniczej, organizotuanie konkursotu, tuarsztatotu, seminariouj z za-
kresu tuiedzy ekologicznej.

2.8. Stan praiuny gruntotu.

Gmina Chorzele ma charakter rolniczy - 9.666 ha zajmuja. grunty orne. Bardzo duza.
cz?sc gminy stanotuia. lasy i kompleksy lesne -15607,67 ha, co stanotui 42% potuierzchni
gminy. Na obszarze gminy Chorzele przetuazaja, gleby stabej i ztej jakosci (V, VI), stano
tuia, one 85% gruntotu ornych. Sa. to gleby typu bielicotuego, ujytujorzone z piaskotu i
ztuirotu roznej genezy. Sporadycznie, tu rejonie tym tuyst?puja, gleby bagienne, ktore
uzytkuje si? jako tejki i pasttuiska.

Wi?kszosc gruntotu rolnych i budotulanych stanotui tutasnosc prytuatna,. Najuji?k-
sze tereny naleza.ce do Skarbu Paristtua (okoto 40% gruntotu gminnych) to przede
tuszystkim tereny Lasotu Paristtuotuych. Gmina posiada bardzo nietnielki zasob gruntotu
komunalnych (pojedyncze dziatki, tereny drogotue), tu ztnia,zku z czym realizacja inuje-
stycji celu publicznego pratuie kazdorazotuo tuia,zac si? b?dzie z ujykupem gruntotu od
tutascicieli prytuatnych.

2.9. Obiekty i terenychronione na podstaiuie przepisoui szczegolnych.

2.9.1. Na podstatuie przepisotu z zakresu ochrony przyrody i srodotuiska natural-
nego ochronie pratunej podlega teren Obszar specjalnej ochrony ptakotu Natura 2000 -
Doliny Omultui i Ptodotunicy (kod obszaru PLB140005).

2.9.2. Ponadto gmina znajduje si? tu obszarze Krajotuej Sieci Ekologicznej ECO NET
- PL. oraz tu obszarze funkcjonalnym ZIELONE P-tUCA POLSKI.

Obszary te pokazano na mapkach ponizej.
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2.9.3. Wykaz pomnikotu przyrody:

- gtaz narzutotuy tu Duczyminie,
- da,b szyputkotuy tu Zar?bach,
- lipa drobnolistna tu Zar?bach,
- modrzetu europejski tu lesnicttuie Jarzynny Kierz, oddziat 34o,
- modrzetu europejski tu lesnicttuie Jarzynny Kierz, oddziat 34o,
- modrzetu europejski tu lesnicttuie Jarzynny Kierz, oddziat 331,
- grupa jatotucouj tu lesnicttuie Zar?by, oddziat 7a.

2.9.4. Wykaz zabytkritu nieruchomych tupisanych do rejestru:

1) Bogdany Wielkie:
- zespot dtuorski, XIX tu.( nr rej. A-490:

a) - dtuor - decyzja z 26.11.1982 r.,
b) - park - decyzja z 27.01.1984 r.;

2) Bagienice Wielkie:
- zespot osadniczo - grzebalny AZP 35-65/1, nr rej.: 56/92/317;

3) Chorzele:
- kosciot parafialny p.uj. Stui?tej Trojcy, 2 pot. XIX tu., nr rej.: A-472,

z 07.07.1981 r.,

- cmentarz rzym.-kat. I , nr rej.: A-545 z 9.01.1986 r.
- cmentarz rzym.-kat. II, nr rej.: A-551 z 18.0l.1986r.;

4) Czarzaste Wielkie
- park dtuorski, XIX tu., nr rej.: A-524 z 10.09.1984 r.;

5) Duczymin
- kosciot parafialny p.tu. Wniebotuzi?cia MB, 2 pot. XIX, nr rej.: A-473

z 07.07.1981 r.;

6) Krzynoujtoga Wielka
- kosciot parafialny. p.tu. Wszystkich Stui?tych, pot. XIX, nr rej.: A-474

z 7.07.1981 r.;

- zespot dtuorski, nr rej. A-507:
a) dtuor, 1861 r., decyzja i z 18.12.1987 r.,
b) park, XIX tu., decyzja z 27.01.1984 r.

7) Zar?by
- kosciot parafialny p.tu. Stu. Waturzyrica, dretuniany, XVI11 tu., z tuyposazeniem,

dztuonnica. i otoczeniem tu promieniu 100 m, nr rej.: A-379 z 3.07.1956 r.
Ponadto toczy si? post?potuanie tu spratuie tupisu do rejestru zabytkotu zespotu ko-

Sciota parafialnego tu Opalericu.

2.9.5. Wykaz zabytkritu nieruchomych tupisanych do etuidencji gminnej stanotui
zatqcznik niniejszego studium.

2.10. Obszary naturalnych zagrozeri geologicznych.
Na terenie gminy nie tuyst?puja. tereny obj?te naturalnymi zagrozeniami geolo-

gicznymi.

2.11. Zasoby u>6d podziemnych.
Gmina Chorzele jest potozona na terenie o najtui?kszych zasobach ujod podziem

nych. Charakteryzuja. si? one tattua, odnatuialnoscia.. Obszar gminy Chorzele zalegaja, tuo-
dy I poziomu uzytkotuego i II poziomu tuodonosnego, bardzo dobrze chronionego przed
infiltracja. przez ok. 50-metrotuej gt?bokosci kompleks stabo przepuszczalnych i nieprze-
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puszczalnych glin i itotu. Piertuszy poziom tuodonosny - uzytkoujy, zalega cz?sto bardzo
ptytko, przez co jest narazony na zanieczyszczenia ztutaszcza, gdy nie jest izoloujany od
gory tuarsttua. nieprzepuszczalna, lub trudno przepuszczalna,. Przetuazaja, utoory czujarto-
rz?dotue plejstoceriskie, przede tuszystkim osady akumulacji lodotncoujej i ujolnolodotu-
cotuej (piaski, ztuiry, gtazy, mutki oraz gliny ztuatoiue).

2.12. Tereny gornicze tuyznaczone napodstaiuie przepisduj odr?bnych.
Teren gminy Chorzele nie nalezy do zasobnych tu surotuce mineralne, co jest tuy-

nikiem budotuy geologicznej. Protuadzone sa, poszukituanie i rozpoznanie ztoz kruszytua
naturalnego:

Na terenie gminy dokumentacj? geologiczna. posiadaja. nast?puja.ce ztoza kruszym:
- Da,br6wka Ostrotuska - symbol na rysunku studium - DO I,
- Da.brotuka Ostrotuska Ila - symbol na rysunku studium - DO II,
- Rapaty-Zachy - symbol na rysunku studium - RZ,
- Niskie Wielkie I - symbol na rysunku studium - NW I,
- Niskie Wielkie 11(4 pola) - symbole na rysunku studium

NW IIA, NW MB, NW IIC, NW IID,
- Niskie Wielkie III - symbol na rysunku studium - NW III.

Na podstatuie tuaznych koncesji tuydanych przez Starost? Przasnyskiego eksplo-
atotuane sa, trzy ztoza kruszytu:

- Da,br6tuka Ostrotuska
- Da.brotuka Ostrotuska Ila
- Niskie Wielkie III.

Ztoza: „Dabr6tuka Ostrotuska", „Niskie Wielkie 3", i „Rapaty-Zachy" zajmuja. obszar
zalegania piaskotu i ztuirotu ozu osadzonego tu czasie stadiatu gornego zlodotuacenia
Warty, natomiast ztoze „Da,br6tuka Ostrotuska Ila" znajduje si? o obr?bie tuychodni pia
skotu i ztuirotu moren czototuych stadiatu gornego zlodotuacenia Warty.

2.13. Komunikacja i infrastruktura techniczna.

2.13.1. Komunikacja drogotua.

Zetun?trzny uktad komunikacyjny stanotuia, drogi:
- droga krajotua nr 57 relacji Puttusk - Bartoszyce klasy G, przebiegaja.ca przez srodek
gminy z potnocy na potudnie, zapeumiajqca dogodny dost?p z Chorzel do Przasnysza i
Szczytna;
- droga tuojetuodzka nr 614 relacji Chorzele - Krukotuo - Myszyniec klasy G,
- droga tuojetuodzka nr616 relacji Ciechanbtu - Grudusk - Chorzele klasy G,
- siec drog potuiatoiuych o ta.cznej dtugosci ok. 90 km.

Komunikacj? tuetun?trzna, gminy stanotui siec drog gminnych o taomej dtugosci
ok. 180 km. Stan drrig na terenie miasta i gminy Chorzele oceniany jest jako niezadouja-
laja,cy. Wi?kszosc drog tuymaga modernizacji i przebudotuy ta.cznie z poszerzeniem pasa
drogotuego.

2.13.2. Komunikacja kolejotua.

Teren gminy przecina linia kolejotua nr 35 relacji Ostrot?ka - Szczytno. Obecnie
posiada ona minimalne znaczenie dla funkcjonotuania gminy, tym bardziej ze zostaty
zatuieszone przetuozy pasazerskie na tej trasie. Przetuozy toujarouje maja. znaczenie lokal-



ne dla terenotu przemystotuych zlokalizotuanych tu sa,siedzttuie stacji kolejoujej uj Cho
rzelach. W przysztosci Iinia ta moze miec duze znaczenie dla Prza-snyskiej Strefy Gospo-
darczej Podstrefa Chorzele I dla przetuozotu totuarotuych na trasie Ostrot?ka - Chorzele -
Gdansk.

2.13.3. Elektroenergetyka.

Gtotunym elementem zasilaja,cym tu energi? elektryczna. jest GPZ 110/15 kV Prza
snysz z dtuoma transformatorami o mocy 25 MVA. z mozlituoscia. ztui?kszenia do ok. 30
MVA. GPZ zasilany jest dtuoma liniami 110 kV: jedna. z Ostrot?ki, a druga. z Ciechanouja.
Z utuagi na istnieja,ca, siec 15 kV najuji?ksza rezertua 15%, przeznaczona jest dla gminy
Chorzele. Zrodtami zasilania sej stacje transformatorouje 15/0,4kV.

2.13.4. Zaopatrzenie tu tuod?.

Na terenie gminy znajduje si? pi?c gt?binotuych uj?c ujody turaz ze stacjami
uzdatniania tuody, obstuguja.cych ok. 95 %mieszkaricouj tusi:

1) Stacja uzdatniania tuody tu Chorzelach:
- 4 studnie gt?bokosci 52 m, 55,5 m, 64 m i 71 m o ta,cznej ujydajnosc 3000

m3/dob?;
- stacja obstuguje miasto Chorzele oraz tusie: Brzeski - Kotaki, Rembielin, Budki,

Zagaty, Przysotuy, Prza,talina i Opaleniec.
2) Stacja uzdatniania tuody tu Bagienicach Wielkich:

- 2studnie gt?bokosci 39 m i 65 mo ta,cznej tuydajnosci 235 m3/dob?,
- stacja obstuguje tusie: Bagienice Wielkie, Niskie Wielkie, Bogdany Wielkie,

Bogdany Mate, Dqbrotuka Ostroujska, Rapaty Zachy, Bobry.
3) Stacja uzdatniania tuody tu Notuej Wsi:

- 2studnie gt?bokosci 59,5 mi 60 mo ta,cznej tuydajnosci 621,17 m3/dob?,
- stacja obstuguje tusie: Notua Wies, Annotuo, Duczymin, Dzierz?ga, Jedlinka,

Zdzituoj Stary, Zdzituoj Notuy, Wolka Zdzituojska, Wasity Zygny, Stara Wies, Bugzy Pto
skie, Opitki Ptoskie, Rapaty Sulimy, Czarzaste Mate, Ktuiatkotuo, Lituki oraz 3 tusie z sa.-
siedniej gminy Wielbark.

4) Stacja uzdatniania tuody tu Rycicach:
- 2 studnie gt?bokosci 62 m i 68 m, tuydajnosc 480,1 m3/dob?;
- stacja obstuguje tusie: Rycice, Krzynoujtoga Wielka, Lipotuiec, Aleksandroujo,

Czaplice Wielkie, Czaplice Furmany, Czaplice Pitaty, Da.browa, Gadomiec Mitoci?ta i Ga
domiec Chrzczany.

5) • Stacja uzdatniania tuody tu Zar?bach:
- 2studnie o gt?bokosci 48,7 m i 49,9 m o tqcznej tuydajnosci 557 mVdob?,
- stacja obstuguje tusie: Zar?by, Zar?by Borek, Krukoiuo, Rzodkieujnica, -taz, So-

snotuek, Binduga, Notua Wies Zar?bska, Skuze, Wierzchoujizna, Ratuki, Poscieri Wies,
Poscieri Zamion, Malice, Sci?ciel, Raszujka i Pruskot?ka.

2.13.5. Odprotuadzenie sciekotu.

Na terenie miasta i Gminy Chorzele znajduje si? oczyszczalnia sciekouj, ktora pod-
lega pod Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniotuej tu Chorzelach. Oczyszczalnia
obstuguje miasto Chorzele, ktore jest skanalizotuane obecnie tu okoto 90%. Obecnie reali-
zotuana jest intuestycja maja,ca na celu zapetunienie catkoujitego obj?cia terenu miasta
sieciq kanalizacyjna,. Oczyszczalnia sciekotu jest typem oczyszczalni biologicznej uj pod-
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tuyzszonym usutuaniem biogenotu. Oczyszcza scieki z kanalizacji ogolnosptatunej, na kto

re sktadaja, si? stabilne jakosciotuo i iloscioujo tu charakterystyce dobotuej scieki bytotuo-

gospodarcze oraz dynamiczne, ilosciotuo zmienne, scieki mleczarskie. Projektotuana sred

nia przepustotuosc oczyszczaini sciekotu tuynosi 1 500,00 m3/d, natomiast maksymalna

przepustotuosc to 1 800,00 m3/d. Scieki zmieszane doptytuaja, gratuitacyjnie do pom-

potuni sieciotuej na terenie starej oczyszczaini sciekotu przy ul. Ruda, nast?pnie sa, ttoczo-

ne do komory rozpr?znej na terenie notuej oczyszczaini sciekotu. Scieki przechodza, przez

kolejne etapy oczyszczenia: zblokoujany stopieri oczyszczania mechanicznego (sito obro-

touje z praska. skratek, poziomy piaskotunik, komora retencyjno-czerpalna). Kolejnym

etapem jest przeptytu sciekotu przez dtua rotunolegte i blizniacze linie technologiczne bio-

logicznego, tlenotuego osadu czynnego z defosfatacja. i denitryfikacja. osadu recylkulotua-

nego tug zmodyfikotuanego procesu UCT. Zastosotuana technologia umozlituia na drodze

biologicznej, poprzez odprotuadzenie nadmiernej ilosci osadu czynnego usuni?cie ztuiqz-

kotu C N P tu granicach 75 - 98 % sciekotu oczyszczonych tuychodzqcych z oczyszczaini

jest rzeka Orzyc na 91 km jej biegu.

2.13.6. Zaopatrzenie tu ciepto.

Ze tuzgl?du na ekstensytuny charakter zabudotuy, poza centralnq cz?^^ miasta,

na terenie gminy nie funkcjonuje zbiorotuy system zaopatrzenia tu ciepto.

2.13.7. Telekomunikacja.

Na infrastruktur? telekomunikacyjnq gminy sktada si? napotuietrzna siec telefo-

niczna oraz stacje bazotue telefonii komorkotuej. Brak jest na terenie gminy infrastruktu-

ry zapetuniaja.cej potuszechny dost?p do szerokopasmotuego internetu.

2.14. Zadania uiynikaj;ice z realizacji ponadlokalnych celouj publicznych.

2.14.1. Inuiestycje tuynikaja,ce z Planu Zagospodarotuani Przestrzennego Wo

jetuodzttua Mazotuieckiego (Dz.Urz.Woj.Maz.2004.5811):

- przebudotua drogi tuojetuodzkiej nr 614 relacji Chorzele - Krukotuo - Myszyniec;

- budotua linii energetycznej przesytotuej 110 kV relacji Wielbark - Chorzele - Prza

snysz;

- budotua stacji transformatorotuej 110/15 kV uj Chorzelach;

- budotua gazocia,gu dystrybucyjnego o znaczeniu ponadregionalnym turaz ze stacja,

redukcyjno - pomiarotua.

2.14.2. Intuestycje o znaczeniu ponadlokalnym:

- przebudotua drogi 3234W Stara Wies - Chorzele - Krasnosielc (na odcinku Chorzele

- Brzeski Kotaki) i drogi 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kotaki, turaz z pasem

technologicznym do lokalizacji gazocia,gu dystrybucyjnego i linii energetycznej 110
kV,

- Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele I: tereny funkcji produkcyj-

nych, magazynotuych, sktadotuych i technicznych o potuierzchni ok. 180 ha,

- Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele II: Mazotuieckie Centrum Spor-

totu Zimoujych tu Chorzelach: budynki rekreacyjno - hotelotue dla ok. 2000 osob,

boiska sportotue, budotule rekreacyjno - sortouie, budotule tuodne, potui?kszenie
zaletuu.
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Zrodto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego, uchwalony uchwa-
tq nr 65/2004 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2004 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz.2004.217.58U);

Mapa 2. Polozenie na tie krajowej sieci ekologicznej ECONET - PL

Sgk

2

obszary weztowe o znaczeniu miedzynarodowym

biocentra i strefy buforowe

obszary weztowe o znaczeniu krajowym

biocentra i strefy buforowe

korytarze ekologiczne o znaczeniu miedzynarodowym

korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym

granica wojewodztwa mazowieckiego

granica obszaru funkcjonalnego ZPP
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Mapa 25. Obszary polityki przestrzennej

Obszary

Obszary <mymagaj3.ee r e st r u kt u ryz a c j i
i uuspomagania rozuuoju

wysoki stopien urbanizacjp. najwyzszy
w skali kraju poziom rozwoju
gospodarczego. narastanie konfliktow

Ajlomeracji Warszawskiej przestrzennych .mtfm j^szcza
wadliuuie funkcjonujacy system
transportowy, presja zainwestowania
na obszary cenne przyrpdniczo. .

Najwiekszych wpryuioui przeiuaga funkcjp pbzarolniczych, ratuta
^glomeracji Warszawskiej -dostepnosc komunikacyjna Warszawy

Mauisko- rolniczy. niekorzystne uiarunki
2urominski - do produkcji rolnej

rolniczy, bardzo niekorzystne warunki
Ostrotecki • (j0 ppodukcjj rolnej, stabo uksztattowany

osrodek subregionalny Ostroteka

Nadbuzanski .wysokie, "jemrie saldo migracji. nadmier le
postarzenie ludnosci

Radomski •

Ptocki-

bardzo uuysokie bezrobocie. upadaja.ce
kluczouie gatezie przemysto.
rozdrobnione rolnictiuo

mysokie bezrobocie. niska pozarolnicza
aktywnosc gospodarcza
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