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CZĘŚĆ II
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BRAŃSK
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1. Polityka przestrzenna gminy
Polityka przestrzenna gminy powinna być podporządkowana głównej funkcji gminy jaką
będzie w dalszym ciągu produkcja rolnicza, której podstawą jest lepsza niż średnio w
województwie rolnicza przestrzeń produkcyjna.
Najkorzystniejszą specjalizacją rolnictwa będzie uprawa zbóż, ziemniaków, roślin
przemysłowych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.
Uzupełniającą funkcja gminy będzie obsługa tranzytowego ruchu osobowego i towarowego
przy przebiegających przez teren gminy drogach krajowych i wojewódzkich.
1.1. Problemy i bariery rozwoju gminy
W rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gminy Brańsk można wyodrębnić
szereg problemów i barier rozwojowych, których rozwiązanie wymagać może dodatkowych sił i
środków finansowych.
Świadomość istnienia przeszkód w rozwoju pozwoli w przyszłości przewidywać w
budżetach gminy odpowiednie środki na pokonanie barier o ile są one możliwe do pokonania
środkami finansowymi.
Z uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy wyłaniają się następujące problemy
rozwojowe:
a)
brak przemysłu i miejsc pracy dla ludności pozarolniczej oraz ludności
zbędnej w rolnictwie,
b)
brak własnego ośrodka gminnego - lokalizacja ośrodka w Brańsku daje
szansę rozwoju miastu Brańsk a nie terenom wiejskim,
c)
konkurencyjność miasta Brańsk dla lokalizacji urządzeń przemysłowo-usługowych na terenach wiejskich,
d)
przeludnienie i starzenie się ludności wiejskiej,
e)
braki w systemie kanalizacji sanitarnej, gazownictwie, elektroenergetyce,
telekomunikacji, utylizacji odpadów stałych,
f)
mała ilość obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych
wpływających
g)
na rozwój turystyki,
h)
brak atrakcyjnych terenów turystycznych mogących przyciągnąć turystów, h)
brak większych złóż surowców mineralnych,
i)
trudności w zagospodarowaniu istniejącego niewykorzystanego majątku
produkcyjnego, obsługi rolnictwa i urządzeń usługowych,
j)
potencjalne zagrożenie wynikające z utraty mocy prawnej planu
zagospodarowania przestrzennego gminy z końcem 1999r(z mocy art.67 ust. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 89, poz. 415, zm. 1996r Nr
106, poz. 496, z 1997r Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943). Fakt ten może
wpłynąć dezorganizująco na politykę ładu przestrzennego w gminie,
k)
bariera rozwojowa wynikająca z podłoża socjologicznego polegająca na
fakcie, że wraz z rozwojem demokracji potęgują się protesty mieszkańców przeciw
lokalizacji obiektów lub urządzeń o przeznaczeniu ogólnospołecznym lub uciążliwych dla
mieszkańców,
l)
uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska a także z ochrony gruntów
rolnych i leśnych.
1.2. Szanse rozwoju gminy
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Z uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy wyłaniają się pewne szanse rozwojowe
gminy, które należy wykorzystać w polityce gospodarczej i planowaniu miejscowym. Te
elementy "studium" powinny być przedmiotem promocji gminy jako propozycje potencjalnym
inwestorom.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Szansami gminy są:
wartościowa, lepsza od średniej wojewódzkiej rolnicza przestrzeń
produkcyjna, co stwarza możliwości intensyfikacji produkcji rolnej i rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego,
zasoby leśne stwarzające możliwości surowcowe i przetwórstwa drzewnego
na terenie gminy,
przebieg przez gminę dróg krajowych: Zambrów - Brańsk - Bielsk Podlaski i
Łapy - Brańsk - Ciechanowiec, stwarzających możliwości rozwoju urządzeń obsługi
komunikacji i turystyki i przysporzających gminie miejsc pracy i dochodów,
sąsiedztwo miasta Brańsk z rozwiniętą siecią urządzeń usługowych, co
uwalnia częściowo gminę od potrzeby rozwoju na swoim terenie niektórych urządzeń
usługowych,
walory środowiska przyrodniczego (czyste powietrze, gleby, lasy) co daje
możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz turystyki i agroturystyki,
duża ilość obiektów archeologicznych stwarza szansę rozwoju badań
naukowych i czasowego zatrudnienia mieszkańcom gminy,
zwodociągowanie gminy stwarza korzystne warunki rozwoju produkcji
rolniczej i poprawy warunków cywilizacyjnych mieszkańców gminy,
projektowana gazyfikacja gminy,
istniejące niewykorzystane obiekty infrastruktury społecznej, produkcyjnej i
obsługi rolnictwa stwarzają szansę rozwoju działalności gospodarczej w zakresie produkcji i
usług.

Czynnikami rozwoju gminy, które muszą być brane pod uwagę są:
walory użytkowe wytworzone przez naturę (gleba, wody, klimat, krajobraz,
ukształtowanie powierzchni, surowce mineralne),
b)
walory użytkowe będące wytworem działań człowieka (obiekty produkcyjne,
obiekty infrastruktury technicznej i społecznej, urządzenia komunikacji),
c)
zasoby pracy (rozmiary, kwalifikacje, wydajność, tradycje dobrej i solidnej
pracy),
d)
instytucje zajmujące się promocją i rozwojem gminy zlokalizowane poza
terenem gminy (banki, agencje rozwoju i inne elementy składające się na tzw. otoczenie
biznesu),
e)
kultura i tradycje gospodarcze gminy,
f) atrakcyjność miejsc przebywania (tradycje mieszkańców, gościnność),
g)
porządek w obejściach i na ulicach, zagospodarowanie terenu, urządzenia
umożliwiające realizację różnych potrzeb w zakresie wypoczynku, rozrywki a także stan
środowiska naturalnego).
a)

1.3. Cele rozwoju przestrzennego gminy
1.3.1. Główne cele rozwoju gminy
a)

Generalnie, celem rozwoju gminy pierwszego rzędu jest zapewnienie
mieszkańcom gminy pracy i dochodów pozwalających na godziwy w odczuciu społecznym
poziom życia.
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b)

W rozwoju gminy należy dążyć do zaspokojenia potrzeb społeczności
lokalnej i zabezpieczenia powiązań społeczno-gospodarczych gminy w sferach: społecznej,
ekologicznej, infrastruktury technicznej z miastem Brańsk, otaczającymi gminami i
województwem białostockim.
c)
Należy wykorzystać dla rozwoju istniejące położenie gminy oraz istniejące
walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, majątek trwały oraz sprzyjać rozwojowi
przedsiębiorczości mieszkańców gminy.
d)
Społecznym efektem rozwoju gminy będzie poprawa szeroko rozumianych
warunków życia mieszkańców.
1.3.2. Cele ekologiczne rozwoju
a)

Ochrona funkcjonowania i zachowanie ciągłości przestrzennej systemu
środowiska przyrodniczego.
b)
Wzbogacanie i racjonalne wykorzystanie walorów systemu przyrodniczego
dla rekreacji i rolnictwa.
c)
Utrzymanie i racjonalne wykorzystanie dla potrzeb turystycznokrajoznawczych, rekreacyjnych i usługowych obiektów środowiska kulturowego.
d)
Zapewnienie normatywnych warunków sanitarnych zamieszkiwania
mieszkańców gminy w zakresie: jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu i
wibracji oraz elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
1.3.3. Cele społeczne w zagospodarowaniu przestrzennym
a)
b)
c)
d)
e)
f)

należy tworzyć warunki do wzrostu ilości miejsc pracy na terenie gminy,
szczególnie w urządzeniach obsługi wsi i rolnictwa.
ważnym zagadnieniem jest likwidacja barier komunikacyjnych,
przestrzennych i technicznych dla osób niepełnosprawnych.
należy mieć na uwadze walkę z patologią społeczną (pijaństwo, narkomania,
nikotynizm).
w polityce rozwoju mieszkalnictwa należy dążyć do stworzenia warunków
do podniesienia standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakości nowo budowanych mieszkań,
ich wyposażenia oraz remontu mieszkań zaniedbanych.
należy sprzyjać podnoszeniu poziomu wykształcenia ludności, rozwoju
kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej .

1.3.4. Cele rozwoju gospodarczego
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Efektywne wykorzystanie niezagospodarowanego majątku produkcyjnego,
surowców lokalnych, zasobów pracy i tradycji produkcyjnych.
Rozwój funkcji produkcyjnych na wyznaczonych dla tego celu terenach.
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
Rozwój urządzeń obsługi rolnictwa i wsi.
Właściwe wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa zgodnie z
uwarunkowaniami wynikającymi z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Należy dążyć do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy.

1.3.5. Cele rozwoju komunikacji
a)

Należy dążyć do stworzenia właściwych warunków do zaspokojenia potrzeb
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b)
c)
d)
e)

społecznych w zakresie przemieszczania się ludzi i towarów na terenie gminy, jak też
przemieszczeń zewnętrznych, w tym tranzytu ludzi i towarów przez teren gminy.
Zapewnienie funkcjonowania w odpowiednim standardzie prędkości
swobody ruchu tranzytowego na drogach krajowych i wojewódzkich.
Minimalizacja kolizji między ruchami komunikacyjnymi a zabudową
środowiskiem przyrodniczym oraz między różnymi rodzajami komunikacji.
Utrzymanie w należytym standardzie dróg gminnych.
Podnoszenie standardu wyposażenia dróg w urządzenia obsługi komunikacji,
zwłaszcza przy drogach krajowych i wojewódzkich.

1.3.6. Cele rozwoju infrastruktury technicznej
a)
b)

c)
d)
e)

W zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej należy dążyć do
rozwoju systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i utylizacji odpadów.
W zakresie energetyki należy dążyć do:
podniesienia niezawodności funkcjonowania elektroenergetyki,
rozwoju telefonizacji gminy,
rozwoju gazyfikacji gminyzapewniając zaspokojenie zapotrzebowania podmiotów gospodarczych,
społecznych i mieszkańców gminy na dostawę odpowiedniej ilości energii.
Ochrona wody, powietrza, gleby i środowiska przyrodniczego i miejsc
zamieszkiwania ludności przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi, odpadami stałymi
i zanieczyszczeniami energetycznymi.
Zmniejszenie uciążliwości kolizji między sieciami i urządzeniami
infrastruktury technicznej a siecią osadniczą i elementami systemu przyrodniczego gminy.

1.4. Obszary. dla których sporządzenie
przestrzennego jest obowiązkowe.

miejscowych

planów

zagospodarowania

Obowiązek opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego wynika
z art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz.
415, zm. 1996r Nr 106, poz. 496, zm. 1997r Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz.
943).
Zatem plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego muszą być opracowywane w
przypadkach:
a)
-

b)

Gdy przepisy szczególne tak stanowią tj. :
w przypadku, gdy realizacja inwestycji wymaga uzyskania zgody odpowiedniego
organu na przeznaczenie terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, co
wynika z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. Nr 16, poz. 7.8, zm. 1997 r. Nr 60, poz. 370), takimi obszarami będą np. tereny
wyznaczone w studium pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oznaczone symbolem
MNU,
dla obszarów i zespołów poddawanych ochronie przez Radę Gminy, co wynika z
art. 34, ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492, zm. 1992 r. Nr 54, poz. 254, z. 1994 r. Nr 89, poz. 415).
dla obszarów dot. eksploatacji surowców na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze.
Dla obszarów, na których przewiduje się realizacje programów
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zawierających zadania rządowe służące realizacji celów publicznych (zadania centralne i
wojewódzkie).
c)
Dla obszarów, na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych
celów publicznych.
Celem publicznym jest każda działalność Państwa lub gminy wynikająca z ustaw, o ile
wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i jest finansowana w całości
lub częściowo z budżetu Państwa lub gminy.

1.5. Tereny zabudowane w tym tereny do rehabilitacji
1.5.1. Polityka przestrzenna na terenach zabudowanych
Tereny zabudowane w gminie ukształtowane są w większości w formie skupionej zabudowy
wiejskiej, w której przeważa system ulicówek, rzadziej wielodrożnic. Pozostała zabudowa
rozlokowana jest w małych skupiskach-przysiółkach oraz w formie oddzielnych siedlisk-kolonii
luźno rozrzuconych w terenie.
Dominującą formą własności jest własność prywatna zasobów budowlanych, które
niejednokrotnie wymagają remontu i modernizacji. Na obszarze gminy występują liczne,
stosunkowo dobrze zachowane relikty starego drewnianego budownictwa zagrodowego oraz
także pewna ilość budynków o różnym przeznaczeniu, podlegających ochronie konserwatorskiej.
Na terenie gminy Brańsk znajduje się kilkanaście obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków. Wszystkie one podlegają ochronie konserwatorskiej na mocy przepisów
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace przy tych obiektach
wymagają stosowania przepisów tejże ustawy.
Ponadto na terenie gminy znajduje się szereg obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków,
wymienionych w pkt 2.1 I części niniejszego Studium, które pozostają w sferze zainteresowania
konserwatorskiego.
W przypadku rozbiórki obiektów o wartościach kulturowych należy wykonać dokumentację
ewidencyjną tych obiektów, w porozumieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Białymstoku.
1. Do obowiązków właścicieli obiektów budowlanych należy utrzymanie tych obiektów we
właściwym stanie technicznym, do obowiązków gminy należy zapewnienie właściwego
nadzoru nad przestrzeganiem tych obowiązków i udzielanie pomocy w ich realizacji,
zwłaszcza w dziedzinie fachowego doradztwa i organizacji.
2. Władze gminy zobowiązane są do podejmowania działań prowadzących do podnoszenia
estetyki zabudowy, zapewnienia ładu przestrzennego w dziedzinie zagospodarowania
terenów wsi, siedlisk i innych obiektów oraz do tworzenie odpowiedniej infrastruktury
komunalnej, podnoszącej poziom cywilizacyjny na terenie gminy oraz warunki ochrony
środowiska przyrodniczego.
3. Podejmowanie działalności inspirującej rolników do rozwijania agroturystyki i
odpowiednich urządzeń i usług w tej dziedzinie w tym zwłaszcza właściwie wyposażonej bazy
lokalowej.
4. Prowadzenie w sposób systematyczny, pod kierunkiem fachowych służb (konserwatorskich,
nadzoru budowlanego) prac konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania we właściwym
stanie technicznym obiektów zabytkowych, a także zapewnienie odpowiedniej ochrony


Uchwała Nr XIII/96/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk

79

5.

6.

7.

8.
9.

obiektom posiadającym wartość kulturową. Obiekty te są cennym dorobkiem minionych
pokoleń i mogą być wzorcem inspirującym do tworzenia nowej architektury regionalnej, a
także są wartościowym elementem atrakcyjności terenu gminy.
Sprzyjanie adaptacji niewykorzystanych obiektów budowlanych na cele użytkowe, zwłaszcza
na cele mieszkalnictwa rekreacyjnego i innych usług turystycznych, na zasadach
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony gruntów
rolnych i leśnych oraz ochrony dóbr kultury, a także pod warunkiem zachowania
tradycyjnych form adaptowanych obiektów.
Uzupełnianie wolnych przestrzeni w zabudowie wsi obiektami o funkcji turystycznej i
rekreacyjnej oraz mieszkaniowej. Mogą to być obiekty o formie tradycyjnych zagród, a także
rezydencje na wzór dworów i dworków oraz domy letniskowe jednorodzinne czerpiące wzory
z zabudowy zagrodowej.
Przyjmuje się, że istniejące zagrody oraz nowe budownictwo zagrodowe może być
uzupełniane zabudową o funkcji turystycznej, letniskowej, rekreacyjnej i usługowej (w tym
także drobne nieuciążliwe rzemiosło) i mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia ładu
przestrzennego i harmonii z otoczeniem, a także przestrzegania przepisów o ochronie
gruntów rolnych i leśnych oraz ochronie środowiska.
Powstawanie nowych siedlisk i nowej zabudowy należy wiązać z warunkiem ich
intensywnego zalesienia na co najmniej ½ terenu niezabudowanej części działki.
Rehabilitacją powinno objąć się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
wymienione w pkt 2. 1 I części studium – we wsi Domanowo.

1.6. Zasady zabudowy i zagospodarowania
1.6.1. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej gminy
Podstawą perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju przestrzennego gminy i
przekształceń ich istniejącej struktury są aktualne uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze,
gospodarcze, zamierzenia inwestycyjne gminy, jak też programy rządowe i innych instytucji
działających na obszarze województwa, a także przewidywane zamierzenia ludności, której
należy umożliwić ich realizację na terenie gminy.
Wymienione wyżej uwarunkowanie rozwoju przestrzennego gminy uwzględnia miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk uchwalony uchwałą Nr VIII/53/03 Rady
Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229), który
decyduje o przeznaczeniu terenów i sposobie ich zagospodarowania jako zgodnym ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
Dopuszcza się dalsze sporządzanie (zmiany) miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w celu dostosowania funkcji poszczególnych terenów do nowych potrzeb, bez
konieczności każdorazowej zmiany studium, pod warunkiem że nowe funkcje w planie będą
zgodne z kierunkami i zasadami zagospodarowania poszczególnych obszarów struktur
przestrzennych gminy.
1.6.2. Cele polityki przestrzennej
1)



utrzymanie i modernizacja
istniejącego oraz dalszy rozwój potencjału zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej,
agroturystycznej, produkcyjnej, rzemieślniczej i usługowej oraz umożliwienie szansy
kontynuowania i rozwoju działalności gospodarczej na istniejących terenach, jak też na
nowych terenach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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2)

utrzymanie
i
podnoszenie
standardu użytkowego i cywilizacyjnego istniejącej zabudowy o dobrych i średnich stanach
technicznych;
3)
modernizacja i rewitalizacja
zabudowy i zagospodarowania terenów zagrożonych degradacją i przekształcenia
zdegradowanych;
4)
utrzymanie w dobrym stanie
technicznym obiektów zabytkowych i ochrona obszarów o wartościach kulturowych, w tym
rehabilitacja zabudowy wyznaczonego obszaru;
5)
tworzenie
warunków
do
racjonalnego wykorzystania niezagospodarowanego lub użytkowanego ekstensywnie majątku
produkcyjnego, rezerw terenowych wyznaczonych w obowiązujących planach
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
6)
tworzenie w miarę potrzeb
warunków do zagospodarowania i zabudowy nowych terenów rozwojowych;
7)
zaspokojenie
podstawowych
potrzeb mieszkańców w zakresie komunalnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz
zapewnienie możliwie najlepszej jej dostępności;
8)
zapewnienie
normatywnych
warunków sanitarnych zamieszkania ludności w zakresie jakości powietrza atmosferycznego,
hałasu, wibracji i elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego;
9)
zaspokojenie potrzeb ludności i
podmiotów gospodarczych odpowiednich standardów w zakresie komunikacji (jakość ulic);
10)
zaspokojenie zapotrzebowania
mieszkańców i podmiotów gospodarczych na niezawodną i w odpowiednim standardzie
dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła i usług telekomunikacyjnych;
11)
tworzenie nowych wartości
kulturowych przestrzeni publicznych w przekształceniach istniejącej zabudowy i w
zabudowie na nowych terenach;
12)
dostosowanie nowej zabudowy
do warunków fizjograficznych terenów i jej powiązanie z istniejącą, zwartą strukturą
przestrzenną oraz terenami otwartymi;
13)
tworzenie
warunków
do
rozwoju terenów wypoczynkowych, sportowych oraz agroturystyki;
14)
ochrona
wartości
przyrodniczych terenów otwartych i warunków funkcjonowania ich systemów ekologicznych;
15)
racjonalne
wykorzystanie
terenów otwartych dla potrzeb rekreacji, turystyki i rolnictwa – dopuszcza się rozwój
osadnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego;
16)
minimalizowanie
kolizji
wartości ekologicznych z przebiegiem istniejących i projektowanych ciągów infrastruktury
technicznej, komunikacji oraz obiektów nierolniczych, rolniczych i obsługi rolnictwa;
17)
dopuszcza
się
możliwość
zmiany ustalonych w planie funkcji terenów w drodze sporządzenia (zmiany) miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
1.6.3. Ogólne kierunki zagospodarowania obszarów
1)

sukcesywna
wymiana
zabudowy zdekapitalizowanej na nową, w tym dopuszcza się możliwość jej intensyfikacji
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poprzez lokalizację zabudowy do trzech kondygnacji i w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, a także szeregowej i bliźniaczej,
2)
dogęszczenie
zabudowy
poprzez wykorzystanie terenów niezabudowanych oraz dalszy rozwój zabudowy na terenach
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
3)
utrzymanie i wzbogacenie
programu usługowego, rzemiosła i przemysłu nieuciążliwego poprzez realizację obiektów na
terenach rolnych, jak też na terenach zabudowy mieszkaniowej;
4)
utrzymanie, modernizacja i
rozbudowa układu ulicznego w zakresie poprawy parametrów technicznych oraz realizacji
brakujących nawierzchni ulic i odwodnień;
5)
utrzymanie, modernizacja i
realizacja elementów infrastruktury technicznej;
6)
urządzenie
terenów
rekreacyjnych;
7)
zagospodarowanie
obiektów
niewykorzystanych;
8)
utrzymanie i ochrona walorów
kulturowych;
9)
utrzymanie i dopuszczenie
modernizacji istniejącej zabudowy zagrodowej, a także jej realizacja na nowych terenach
oraz przekształcenie w inną zabudowę – dopuszcza się zabudowę usługową, rzemieślniczą i
agroturystyczna na terenach zabudowy zagrodowej;
10)
sankcjonuje
się
przebieg
istniejących ciągów infrastruktury technicznej i komunikacji oraz dopuszcza się ich
modernizacje i rozwój;
11)

dopuszcza się utrzymanie i
modernizację istniejącej zabudowy oraz urządzeń nie będących urządzeniami rolnictwa i
leśnictwa i uzasadniony rozwój nowej zabudowy służącej rozwojowi społecznogospodarczemu gminy w drodze opracowania (zmiany) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
12)
należy
chronić
rolniczą
przestrzeń produkcyjną i lasy przed nieuzasadnionym ich przeznaczaniem na cele
nierolnicze; tylko plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego może przeznaczyć
tereny pod inne cele niż rolnictwo i leśnictwo;
13)
dopuszcza
się
zalesienie
terenów na wniosek właścicieli gruntów po opracowaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
14)
dopuszcza
się
możliwość
zmiany ustalonych w planie funkcji terenów w drodze sporządzenia (zmiany) miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
15)
dopuszcza się na terenie gminy
możliwość lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej, zdefiniowanej w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 r. poz. 1059) z zakresu: przetwarzania
energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, spadku rzek oraz energii
pozyskiwanej z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w
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procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątków roślinnych i zwierzęcych;***
16)
wszelkie projektowane na
terenie gminy obiekty o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. muszą być zgłaszane do
Szefostwa Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, każdorazowo przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę.***
1.6.4. Szczegółowe kierunki zagospodarowania
1)

w

odniesieniu

do

funkcji

osadniczej, usługowo-rzemieślniczej i przemysłowej:

utrzymanie i modernizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej,
agroturystycznej, usługowej rzemieślniczej i przemysłowej,

rozwój zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, agroturystycznej, usługowej i
rzemieślniczej na obszarach zwartej zabudowy wsi oraz na terenach przyległych do niej,
lub w jej pobliżu – w tym możliwość opracowania (zmiany) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

możliwość rozwoju urządzeń energetyki odnawialnej, o których mowa w pkt.
1.6.3, podpunkt 15***;
2)

w

odniesieniu

do

funkcji

turystycznej i wypoczynkowej:

utrzymanie i modernizacja istniejącej zabudowy letniskowej, turystycznej,
wypoczynkowej oraz agroturystyki,

rozwój na terenach do tego przydatnych zabudowy letniskowej, rekreacyjnej,
turystycznej i wypoczynkowej oraz urządzeń z tym związanych, jak szlaki turystyki
pieszej, rowerowej i konnej, wodnej, edukacyjnej, punkty widokowe, kąpieliska, pola
biwakowe i inne urządzenia – w tym możliwość opracowania (zmiany) miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

rozwój agroturystyki;
3)

***

w odniesieniu do funkcji
komunikacji i infrastruktury technicznej:

utrzymanie, modernizacja i rozwój istniejących urządzeń i tras komunikacyjnych
oraz urządzeń i tras infrastruktury technicznej,

dalszy rozwój urządzeń i tras komunikacyjnych oraz urządzeń i tras infrastruktury
technicznej – w tym możliwość opracowania (zmiany) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

w zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci
telekomunikacyjnych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i wykorzystując nowe
technologie – dopuszcza się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i
objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z
systemem sieci wojewódzkiej i krajowej, w tym rozwój szerokopasmowego dostępu do
internetu ( także nieodpłatnego dostępu do internetu), z zachowaniem w lokalizacji
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wymogów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych ( Dz.U. Nr 106, poz. 675 z późn.zm.);**
4)

w odniesieniu do funkcji
rolniczych, leśnych i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:

ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej i lasów przed nieuzasadnionym ich
przeznaczaniem na cele nierolnicze – tylko plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego może przeznaczyć tereny pod inne cele niż rolnictwo i leśnictwo,

utrzymanie istniejącej struktury użytkowania gruntów i mozaikowatości pól z
dopuszczeniem zamiany gruntów ornych na użytki zielone i ukierunkowanie rolnictwa na
gospodarkę hodowlaną,

utrzymanie, modernizacja i rozwój niezbędnych urządzeń produkcji rolnej i leśnej
oraz obsługi rolnictwa i leśnictwa,

poprawa standardu wyposażanie zabudowy zagrodowej rozwój usług
agroturystycznych,

zalesianie, zadrzewianie i zadarnianie gruntów narażonych na erozję,

upowszechnianie rolnictwa „ekologicznego”,

utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci drożnej, rozłogów pól i formy
budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego i gospodarczego,

dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych i nieużytków na wniosek ich właścicieli,
po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uznaje się, iż o sposobie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniu terenów na
obszarze gminy decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Dopuszcza
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu dostosowania funkcji
poszczególnych terenów do nowych potrzeb, bez konieczności każdorazowej zmiany studium, pod
warunkiem że nowe funkcje w planie będą zgodne z kierunkami i zasadami zagospodarowania
poszczególnych obszarów gminy, określonymi w studium.
1.6.5. Szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania
1)

Podstawowym
instrumentem
służącym do kreowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, które powinny być zgodne z polityką przestrzenną
zawartą w niniejszym studium. O zgodności planu z polityką przestrzenną decyduje tekst
studium.
2)
Ć Przyjmuje się, że terenami
zwartej zabudowy wsi są tereny w granicach istniejącej i projektowanej zabudowy, które
powinny być ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3)
Budownictwo
mieszkaniowe,
zagrodowe, agroturystyczne oraz budownictwo przemysłowe, produkcji rolnej i leśnej oraz
obsługi rolnictwa i leśnictwa, rzemieślnicze, usługowe, letniskowe i pensjonatowe powinno
być realizowane na terenach zwartej zabudowy, lub do tej zabudowy bezpośrednio
przylegających oraz położonych w jej pobliżu, pod warunkiem dostępu do drogi publicznej, z

***
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zachowaniem procedur i przepisów obowiązujących przy zmianie przeznaczenia terenu, a
także w zgodności z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4)
Poza
terenami
zwartej
zabudowy dopuszcza się realizację budownictwa związanego z komunikacją i infrastrukturą
techniczną, zabudowę letniskową, pensjonatową, obsługi turystyki oraz budownictwo
zagrodowe, w tym agroturystyka, a także urządzenia produkcji rolnej i leśnej oraz obsługi
rolnictwa i leśnictwa.
5)
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dużym zapotrzebowaniem na budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe i
rekreacyjne (w tym w wyniku potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, można je
także realizować na terenach specjalnie na ten cel wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w postaci zgrupowań zabudowy z zapewnieniem
uzbrojenia terenu. Do czasu budowy systemów uzbrojenia technicznego dopuszcza się
rozwiązania lokalne.
6)
Dopuszcza się sytuowanie
budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio przy granicy
na zasadach określonych w przepisach szczególnych, w tym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
7)
Dopuszcza się sytuowanie
zabudowy usługowej i rzemieślniczej na terenach zabudowy zagrodowej, jeżeli nie wymaga
to przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
8)
W realizacji zabudowy, lub jej
uzupełnieniu należy przestrzegać następujących zasad:
a)
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wysokość do 2 kondygnacji
nadziemnych plus użytkowe poddasze,
b)
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej do 3 kondygnacji plus użytkowe poddasze,
dla zabudowy usługowej i produkcyjnej wysokość zależna od potrzeb technologicznych,
c)
w wyjątkowych sytuacjach można zezwolić dla budynków użyteczności publicznej
wysokość 9 m od poziomu terenu do okapu,
d)
dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe o
nachyleniu połaci 35 – 45º, z poszerzonym okapem, zaś dla zabudowy produkcyjnej i
usługowej dostosowane do potrzeb technologicznych,
e)
w nowej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej należy zachować
minimum 30% powierzchni działki biologicznie czynnej; w zabudowie zagrodowej,
usługowej, rzemieślniczej i przemysłowej minimum 20%,
f)
w nowej zabudowie mieszkaniowej (różnych form) należy stosować wskaźnik
powierzchni zabudowy w wysokości do 40%; w pozostałej zabudowie – do 60%,
g)
do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów
pochodzenia miejscowego: kamień, drewno itp.
9)
Przy
zagospodarowaniu
terenów należy zwracać uwagę na ewentualnie znajdujące się tutaj urządzenia melioracyjne,
które w razie potrzeby należy przebudować zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.
10)
Projektowana
zabudowa
mieszkaniowa na terenach położonych przy drogach publicznych (szczególnie przy drodze
krajowej nr 66 i drodze wojewódzkiej) powinna być realizowana w odległościach od dróg, z
uwzględnieniem strefy uciążliwego hałasu, wynikającego z eksploatacji dróg – należy także
ograniczyć wjazdy bezpośrednie na drogi publiczne.
11)
Projektowana zabudowa na
terenach graniczących z obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią powinna być
lokalizowana poza terenem zalewowym wody 1%.
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12)

elektrownie
wiatrowe
i
biogazowe powinny być lokalizowane w odległości od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z
przepisami szczególnymi; możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowych
określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego***
13)
Zabrania się lokalizowania
wież telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
14)
Inwestycje celu publicznego, w
tym z zakresu telekomunikacji *** mogą być lokalizowane na obszarze całej gminy, na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15)
Na terenie gminy wyłącza się
spod zabudowy tereny:
lasów (z wyjątkiem lasów przeznaczanych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na inne cele),
trwałych użytków zielonych, w tym zmeliorowanych,
gruntów rolnych klas chronionych – I-III (z wyjątkiem przeznaczanych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele),
dolin rzecznych, w tym obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi –
zgodnie z ustawą Prawo wodne,
zieleni urządzonej,
udokumentowanych złóż surowców oraz perspektywicznych obszarów
eksploatacji surowców mineralnych (do czasu podjęcia ich eksploatacji) – po
opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – należy stosować
przepisy Prawo geologiczne i górnicze.
16)
Na terenach wyłączonych spod
zabudowy dopuszcza się lokalizację:
istniejącej zabudowy zagrodowej, jak też innej, oraz ich modernizację,
inwestycji służących obsłudze tych terenów, np. leśniczówka, gajówka, urządzenia
hydrograficzne, itp.,
inwestycji niekubaturowych, które dopuszcza ustawa o ochronie gruntów rolnych i
leśnych,
inwestycji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej (napowietrznej i
podziemnej),
inwestycji drogowych polegających na modernizacji i poszerzeniu istniejących dróg,
a także budowie nowych dróg, urządzeń turystycznych, w tym w lasach, których istnienie
dopuszcza ustawa o lasach.
2.
Kierunki i zadania zagospodarowania przestrzennego gminy realizacja celów
rozwoju przestrzennego gminy
2.1. Kierunki i zadania ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego
2.2.1. Ochrona walorów ekologicznych : środowiska przyrodniczego
Zakłada się zachowanie podstawowych elementów systemu przyrodniczego - ochronę i
wzbogacanie walorów ekologicznych i wartości użytkowych oraz ich racjonalne wykorzystanie
przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania całego systemu przyrodniczego gminy w

*
***
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powiązaniu z systemem wojewódzkim i krajowym.
2.1.1.1. Dolina rzeki Nurzec - element wielkoprzestrzenny, tworzący ciąg powiązań
przyrodniczych o znaczeniu regionalnym i funkcjach: ekologicznej, bioklimatycznej,
krajobrazowej i lokalnie rekreacyjnej.
a)
Podstawowym kierunkiem zagospodarowania tego obszaru jest:
ochrona doliny przed degradacją i dewastacją,
ochrona sanitarna wód powierzchniowych i podziemnych.
b)
Realizacja w/w kierunków wymagać będzie:
zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania z nakazem utrzymania
naturalnej zieleni łąkowej i zieleni łęgowej,
objecie ochroną wszystkich części składowych doliny t.j. dna, tarasów i zboczy
łącznie z występującymi w ich obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie lasami i nadanie
statusu ochronnego w formie obszaru chronionego krajobrazu,
wyłączenia spod zainwestowania kubaturowego oraz ustalenia zasad organizacji
gospodarki ściekowej na terenach zabudowanych bezpośrednio sąsiadujących ze
środowiskiem przyrodniczym dolin Nurzec.
2.1.1.2. Doliny rzek: Mieni (Mianki, Bronki, Leśnej z Czarną) oraz pozostałe mniejsze dolinki
cieków i obniżeń terenowych o znaczeniu lokalnym i funkcjach ekologicznych i
krajobrazowych.
a) Podstawowym kierunkiem zagospodarowania tych obszarów jest: -zachowanie funkcji i
walorów środowiska przyrodniczego,
- ochrona przed zainwestowaniem i degradacją sanitarną
b) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
- utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania, jako ciągów naturalnej zieleni
łąkowo-pastwiskowej z lokalnymi skupiskami wysokiej zieleni łęgowej z możliwością
realizacji w ich obrębie obiektów małej retencji wodnej,
- ustalenia zakazu wykonywania prac ziemnych naruszających w sposób istotny rzeźbę
terenu i stosunki wodne,
- ustalenia zakazu:
- odprowadzania nieoczyszczonych ścieków,
- realizacji obiektów kubaturowych oraz zbiorników i rurociągów do
- magazynowania i transportu olejów i smarów, -zakładania i budowy stacji paliw,
- lokalizacji odpadów stałych i płynnych.
2.1.1.3. Lasy - element podstawowy w systemie ekologiczno - przyrodniczym o znaczeniu
lokalnym i funkcjach : gospodarczych (wiodąca), ekologicznych, bioklimatycznych,
krajobrazowych i częściowo rekreacyjnych. Są potencjalnym obszarem rozwoju związanego z
w/w funkcjami i lokalnymi potrzebami.
a)
Podstawowym kierunkiem zagospodarowania obszarów leśnych jest: -ochrona
walorów przyrodniczych i użytkowych,
- utrzymanie ciągłości przestrzennej funkcjonowania w ramach systemu
- ekologicznego gminy i województwa oraz racjonalne wykorzystanie dla potrzeb
gospodarczych i rekreacji.
b)
Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
- objęcia statusem obszaru chronionego krajobrazu lasów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie doliny rzeki Nurzec,
- prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami planów urządzania lasów,
uwzględniających zasadę powszechnej ochrony trwałości utrzymania ciągłości
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użytkowania oraz dostosowania do ustalonych w planie funkcji i form użytkowania
niezależnie od struktury własnościowej lasów (państwowe, prywatne),
wyznaczenia i częściowego przystosowania kompleksów leśnych do
potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych,
wykonania rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych o kierunku leśnym
wprowadzenia zakazu:

zmniejszania powierzchni leśnej na cele nieleśne,

zabudowy z wyjątkiem urządzeń integralnie związanych z ich funkcją,

realizacji przebiegu urządzeń liniowych (linii elektroenergetycznych,

gazociągów, ropociągów, kolektorów linii telekomunikacyjnych, dróg itp.)
wymagających znacznej przecinki drzew,

wykonywania melioracji trwale naruszających układ stosunków wodnych w
dolinach rzecznych na obszarach leśnych i prac ziemnych naruszających w istotny
sposób rzeźbę terenu,

lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

2.1.1.4. Zieleń urządzona (parkowo-skwerowa, uliczna, ogrodów przydomowych,
przykościelna, cmentarna, parki podworskie itp.) - elementy uzupełniające system przyrodniczy
gminy, funkcjonujące głównie w strukturze jednostek osadniczych.
Zaleca się ochronę istniejącej zieleni urządzonej przed jej likwidacją z wyjątkiem
szczególnych przypadków realizacji ważnych elementów komunikacyjnych lub
infrastrukturalnych.
Wszelka działalność modernizacyjna w parkach podworskich ( w Markowie Wielkim,
Kalnicy i Mieni) wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2.1.1.5 Szczególne formy ochrony przyrody
Ochrona przed likwidacją istniejących pomników przyrody t.j. wiązu szypułkowego we
wsi Świrydy i grupy 15 dębów we wsi Domanowo. -Proponuje się' utworzenie obszaru
chronionego krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Nurca wraz z przyległymi do niej
kompleksami leśnymi.
W związku z tym zaistnieje konieczność przyjmowania w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego obejmujących ten teren granicy oraz ustaleń (zakazów i
nakazów) zawartych w akcie prawnym powołującym obszar chronionego krajobrazu.
Zagospodarowanie na tym obszarze powinno zapewnić stan względnej równowagi
związanej z naturalnością (walorami) występujących tu ekosystemów przyrodniczych.
Zaleca się tworzenie nowych pomników przyrody oraz innych form ochrony
przewidzianych ustawą o ochronie przyrody z obowiązkiem wprowadzenia ich do planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy lub jej części.
2.1.2. Ochrona środowiska
2.1.2.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
a)
W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych wyodrębnia się
następujące kierunki zagospodarowania:
- uzyskanie i utrzymanie w \I klasie czystości wód rzeki Nurca (od źródeł do granic
województwa) oraz rzek: Leśna z Czarną, Bronka i Mień,
- ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami,
- utrzymanie nienaruszalnych przepływów biologicznych w/w rzek.
b)
Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
- odprowadzania do wód powierzchniowych (rzek) i gruntowych ścieków sanitarnych i
przemysłowych w stopniu zapewniającym utrzymanie obowiązującej klasy czystości tych
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wód,
- budowy oczyszczalni ścieków - być może budowy stacji kontenerowych wspólnych dla
zespołu wsi zwodociągowanych z późniejszymi wywozami tych nieczystości do punktu
zlewnego oczyszczalni komunalnej m. Brańska,
- zachowania strefy ochrony bezpośredniej o szerokości 8 - 10m. dla ujęć wód
podziemnych zlokalizowanych w następujących wsiach: Kalnicy, Brzeźnicy, Koszewa i
Domanowa,
- wykorzystania do celów gospodarczych i rolniczych wód stanowiących wyłącznie
nadwyżki ponad przepływ biologiczny - warunkuje to konieczność budowy zbiorników
małej retencji wodnej, na terenach do tego sprzyjających.
2.1.2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego
a) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego uwzględnia się następujące kierunki
zagospodarowania:
- przeciwdziałanie wzrostowi zanieczyszczeń powietrza głównie produktami
pochodzącymi z procesów energetycznych, przemysłowych oraz komunikacji (zwłaszcza
pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i azotu oraz ołowiu),
- poprawa warunków życia ludzi zamieszkałych na terenach będących w zasięgu
oddziaływania zanieczyszczeń lub w jednostkach osadniczych o dużej koncentracji
lokalnych źródeł ciepła.
b) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
- obowiązku stałego monitoringu atmosfery jako podstawy ustalania lokalnych
jednostkowych norm emisji zanieczyszczeń lub ich likwidacji w formie wydawanych
decyzji Wydziału Ochrony Środowiska U.W. w Białymstoku, -wydawania nakazów
instalowania urządzeń do redukcji zanieczyszczeń oraz zmian profilu i technologii
produkcji w obiektach stanowiących główne źródła zanieczyszczeń
- stosowanie nowych nośników energetycznych o mniejszej uciążliwości dla środowiska, a
głównie w obszarach ochrony ekologicznej i we wsiach nie wymagających obsługi z
systemu scentralizowanego (gazu ziemnego i płynnego, oleju opałowego i energii
elektrycznej),
- utrzymania zasady, że ponadnormatywna uciążliwość sanitarna zakładów powinna
mieścić się w granicach własnych działek,
- utrzymywania dobrego stanu dróg kołowych a zwłaszcza dróg o znaczeniu
ponadregionalnym łącznie z zachowaniem płynności tych dróg, szczególnie w obrębie
obszarów zabudowanych,
- przestrzegania wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, co ilustruje poniższe
zestawienie tabelaryczne.

Zanieczyszczenie
1
NO 2
SO2
Pył zawieszony
ołów

D24
2
150
200
120
1,0

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń uh/m3
Obszary
Obszary specjalnie chronione
Da
D24
Da
3
4
5
50
50
30
32
75
11
50
60
40
0,2
0,5
0,1

gdzie: Da - dopuszczalne stężenie średnioroczne
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D24 - dopuszczalne stężenie średniodobowe
(wg. Zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra OŚZN i L z dnia 12.02.1990 r. w sprawie ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem - Dz. U. Nr 15 z dnia 14.03.1990 r.).
2.1.2.3. Ochrona ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami
a)
Kierunki gospodarki przestrzennej w w/w zakresie dotyczą minimalizacji
poziomu hałasu i wibracji głównie w obszarach stałego pobytu ludzi i rekreacji. .
b)
Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
eliminacji z obszarów zamieszkałych źródeł hałasu o ponadnormatywnym
natężeniu(zabezpieczenia techniczne lub zmiana technologii i urządzeń),
przestrzegania zasady, iż hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne natężenie
nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są wytwarzane,
ustalenia w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy lub jej części dopuszczalnych natężeń hałasu dla terenów: podlegających
szczególnej ochronie, zainwestowania mieszkaniowego i strefy rolno-osadniczej,
określenia zasad i warunków sytuowania nowej zabudowy w stosunku do dróg o
znacznej uciążliwości akustycznej.
2.1.2.4. Ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym
a)
Kierunki gospodarki przestrzennej w w/w zakresie dotyczą głównie
zmniejszania do minimum oddziaływania szkodliwego promieniowania na ludzi i
środowisko przyrodnicze.
b)
Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
zapobiegania zagrożeniom poprzez zachowanie odpowiednich
stref ochronnych od linii napowietrznych WN i rozdzielni elektroenergetycznych.
Wielkości tych stref przedstawiają się jak niżej:

linie WN 110 kV - min. 14,5 m. od skrajnego przewodu a zalecana odległość od
osi linii - 20 m.,

linia WN 400 kV - min. 33 m. od skrajnego przewodu linii a zalecana odległość
od osi linii - 50 m.,

rozdzielnie energetyczne - główna uciążliwość to hałas i wibracje - w granicach
własnej działki obiektu,

ustalenia przebiegu nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN z
zachowaniem wymogów ochrony ludzi i walorów środowiska przyrodniczego.
2.1.2.5. Ochrona powierzchni ziemi
a) W ramach ochrony powierzchni ziemi przyjmuje się następujące kierunki zagospodarowania:
- ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami (odpadami) stałymi i płynnymi,
- ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed przeznaczaniem jej na cele nierolnicze,
- ochronę powierzchni ziemi przed skutkami powierzchniowej eksploatacji surowców
mineralnych.
b) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
- dalszej eksploatacji urządzonego wysypiska miejsko-gminnego położonego na gruntach
m. Brańska,
- sukcesywnej likwidacji istniejących "dzikich" (nieurządzonych) wysypisk,
- stworzenia systemu organizacyjnego odbioru i transportu odpadów
- gwarantującego ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem i
pozwalającym na pozyskanie surowców wtórnych w drodze selekcji odpadów u ich
producentów lub na składowiskach, systemu zbytu surowców wtórnych oraz organizację
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przejściowych składowisk typu kontenerowego w miejscach znacznego wytwarzania tych
odpadów,
budowy oczyszczalni ścieków np. w formie stacji kontenerowych wspólnie dla zespołów
wsi zwodociągowanych a do czasu ich wybudowania gromadzić ścieki w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych i wywozić do miejskiej oczyszczalni ścieków w Brańsku,
zachowania dotychczasowej struktury przestrzennej gruntów rolnych i leśnych z
możliwością ekologicznego jej wzbogacania (polne drzewa, remizy, użytki ekologiczne
itp.),
utrzymania wartościowych i intensywnie użytkowanych gruntów rolnych jako rolniczej
przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem dotychczasowych form użytkowania i
kierunków produkcji przy jednoczesnym prowadzeniu działań inspirujących na rzecz
rozwoju rolnictwa ekologicznego,
przyjęcia zwartych kompleksów gleb chronionych (lila, IlIb, IVa i IVb) jako ogranicznika
rozwoju budownictwa pozarolniczego,
wyłączenia obszarów użytków ornych zdrenowanych spod jakiejkolwiek zabudowy
kubaturowej,
racjonalnej eksploatacji złóż surowców mineralnych z zachowaniem wymogów
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. nr
27, poz. 96.
Aktualnie na terenie gminy znajduje się 46 wyrobisk eksploatacyjnych. -sukcesywnej
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych głównie o kierunku rolnym lub leśnym (ca 50
wyrobisk) a także 23 wyrobiska będące w końcowej fazie eksploatacji,
zachowania w dotychczasowym użytkowaniu terenów uznanych za "obszary
perspektywiczne występowania surowców mineralnych" - są to obszary położone w
okolicy wsi: Świrydy, Mień, kol. Oleksin i m. Brańska.
Szczegółowe informacje dot. surowców mineralnych zostały zawarte w części I uwarunkowania przyrodnicze pkt. 1.3.2.

2.2. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury
Należy mieć na uwadze, że ochrona i utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów
zabytkowych i kulturowych, w miarę ubytku ludności, będzie coraz trudniejsza i to gmina będzie
musiała przejmować te obiekty oraz dbać o uch należyte utrzymanie.
Jednocześnie, istniejące na terenie gminy dobra kultury w postaci obiektów zabytkowych,
obiektów o wartościach kulturowych, obiektów archeologicznych będą nabierały z biegiem lat
wartości historycznej (niektóre z nich będą wpisane do rejestru zabytków), ale także ulegały
dalszej degradacji technicznej, jeżeli nie podejmie się odpowiednich działań w celu utrzymania
ich należytego stanu lub rekonstrukcji niektórych z nich.
Rozwiązanie tego trudnego problemu będzie wymagało skoordynowania działań
administracji rządowej i samorządowej.
W tym celu należy:
W przypadku obiektów zabytkowych lub o wartościach kulturowych:
a)
ściśle współpracować z Państwową Służbą Ochrony Zabytków,
b)
ustalać w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego
odpowiednie zalecenia w celu ochrony zabytków i wartości kulturowych,
c)
kontrolować stan techniczny obiektów oraz udzielać pomocy z udziałem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ich właścicielom w celu należytego utrzymania
obiektów,
d)
dbać o właściwe wykorzystanie funkcji obiektów,
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e)
f)

dążyć w szczególnych przypadkach do wykupu obiektów przez gminę,
w przypadku konieczności rozbiórki lub przeniesienia obiektu należy przed
jego likwidacją lub przeniesieniem dokonać inwentaryzacji na zasadach określonych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W przypadku stanowisk archeologicznych:
a) wprowadzać odpowiednie ustalenia w
planach
miejscowych
zagospodarowania
przestrzennego chroniące obiekty archeologiczne,
b)
w przypadku konieczności przeznaczenia terenów ze stanowiskami
archeologicznymi na ważne cele publiczne należy w planie miejscowym ustalić sposób
postępowania uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych,
c) należy przewidywać w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego konieczność
zawiadamiania służbę archeologiczną w przypadku natrafienia na obiekty nieznanego
pochodzenia podczas prowadzenia prac ziemnych,
d)
stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, jak grodziska,
cmentarzyska kurhanowe, powinny być wyłączone spod użytkowania i przechodzić na
własność gminy.
Tworzenie nowych wartości kulturowych:
a)
należy kultywować regionalne formy architektoniczne oraz tradycje
materiałowe i konstrukcyjne,
b)
należy dążyć do indywidualizowania przestrzennych form zabudowy
zagospodarowania przestrzeni publicznych w dostosowaniu do otaczającej zabudowy i
krajobrazu,
c)
wyżej wymienione działania należy zawierać w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2.3. Kierunki i zadania rozwoju infrastruktury społecznej i obszarów dla tych potrzeb
2.3.1. Tendencje demograficzne
Trwająca od wielu lat spadkowa tendencja w rozwoju ludności utrzymywać się będzie nadal.
Świadczą o tym następujące dane przedstawiające stan ludności:
Lata ubiegłe
1988
2005

Liczba osób
73721
65152

Prognoza
2010
2020

Liczba osób
61003
55003

W najbliższej przyszłości konsekwencją zmian zachodzących w strukturze ludności według wieku
będzie:
znaczący spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym,
minimalny ubytek ludności w wieku produkcyjnym,
pewien spadek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.


Uchwała Nr XIII/96/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk
1

Według NSP 1988 w aktualnym podziale administracyjnym (bez wsi Olendy).
Dane sprawozdawczości bieżącej.
3
Szacunek własny na podstawie: „Prognoza demograficzna na lata 2003 -2030”, GUS Warszawa 2004.
2
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Proces starzenia się ludności gminy do roku 2020 ulegnie pewnemu złagodzeniu. Dopiero
później – okres po 2020 r. – charakteryzował się będzie gwałtownym starzeniem się ludności,
szczególnie w najstarszych grupach wieku (80 lat i więcej).
2.3.2. Mieszkalnictwo
Z prognozy demograficznej wynika, że do roku 2020 na terenie gminy nie wystąpi potrzeba
wzrostu ilościowego zasobów mieszkaniowych, natomiast muszą być dokonane jakościowe
zmiany zasobów, w postaci częściowej wymiany istniejącej substancji.
Obecne wskaźniki zaludnienia mieszkań, oraz w niektórych elementach stan techniczny
zasobów ocenić należy jako dobry.
Należy dążyć do osiągnięcia europejskiego wskaźnika nasycenia w mieszkania w wysokości
400 mieszkań na 1000 mieszkańców.
Główne zadania w zakresie mieszkalnictwa to:
a)
przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. W tym celu
zakłada się możliwość realizacji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i
jednorodzinnego, głównie na terenach wyznaczonych na ten cel w planach
zagospodarowania przestrzennego.
b)
utrzymanie, modernizacja i uzupełnienie zabudowy na działkach
plombowych, z szansami rozwoju funkcji pozarolniczych i agroturystycznych,
c)
zagospodarowanie opuszczonych mieszkań w wyludniających się wsiach
m.in. na cele zabudowy letniskowej,
d)
przejmowanie do zasobów komunalnych opuszczonych zasobów prywatnych,
e)
budowa i uzupełnienie infrastruktury komunalnej i technicznej na terenach
zabudowy mieszkaniowej i przeznaczonych do zabudowy,
f)
opracowanie w miarę potrzeb planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego:

wyznaczających nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową uwzględniającą
bieżące i jedno - dwuletnie wyprzedzenie zapotrzebowania na tereny budowlane i
możliwości uzbrojenia terenu,

określających zasady przekształceń zabudowy zagrodowej w mieszkaniową typu
jednorodzinnego w poszczególnych jednostkach osadniczych.
Dopuszcza się rozwój zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, agroturystycznej, usługowej i
rzemieślniczej na terenach zwartej zabudowy, tj. w plombach między zabudową istniejącą, lub
na obrzeżach terenów zwartej zabudowy, przylegających do nich, lub położonych w ich pobliżu,
dostępnych do dróg publicznych.
W tym celu należy każdorazowo wprowadzić zmianę w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie zmiany w planie miejscowym będzie w takich
przypadkach zgodne z polityką przestrzenną gminy zawartą w niniejszym studium. Dopuszcza
się:
a)
lokalizację na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej usług i
rzemiosła nieuciążliwego,
b)
przekształcanie zabudowy jednorodzinnej w zabudowę usługową,
rzemieślniczą oraz zagrodową,
c)
przekształcanie zabudowy jednorodzinnej w bardziej intensywną –
szeregową, bliźniaczą, wielorodzinną,
d)
przekształcanie zabudowy zagrodowej w jednorodzinną, wielorodzinną,
usługową, rzemieślniczą , produkcyjną i agroturystyczną.
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Tereny zabudowy mieszkaniowej objęte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk, uchwalony uchwałą Nr
VIII/53/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz.

229), przeznacza pod zabudowę zagrodową tereny, oznaczone symbolem MR. Powinny być
one utrzymane, jak przewiduje plan, z możliwością zmiany ich funkcji.
Dopuszcza się zabudowę usługową i rzemieślniczą na terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, jednorodzinnej. Na terenach zabudowy zagrodowej funkcje usługowe i
rzemieślnicze mogą być realizowane, o ile nie wymaga to przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).
Przewiduje się opracowanie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Brańsk z przeznaczeniem pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług ( w tym turystycznych,
sportowych, rekreacyjnych*** ) i rzemiosła nieuciążliwego we wsiach:
a) Kiersnówek działek nr geodezyjny 46, 47, 48, 49/5, 49/7; nowopowstające obiekty na tym
obszarze powinny być lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1 %, 320, 335/1,
336/1, 322, 323, 256, 401, 402, 321, 316/2; ponadto likwiduje się zakaz zabudowy na
terenach obejmujących część wsi Kiersnówek, położonych przy drodze krajowej
Zambrów – Bielsk Podlaski, przeznaczjąc teren oznaczony symbolem MNU pod
zabudowę oraz dokonuje się korekty na tym obszarze granicy zasięgu wód
powodziowych; działki nr, 401, 402, położone są na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, w ich zagospodarowaniu obowiązują przepisy Prawa wodnego;
- na działkach objętych zmianą studium lub w ich pobliżu znajdują się następujące
zabytki archeologiczne włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

Kiersnówek, st.23 (45-84/83),

Kiersnówek, st.8 (46-84/28),

Kiersnówek, st.4 (46-84/2),
- inwestycje realizowane na działkach objętych zmianą studium, na których występują
zabytki archeologiczne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, przed ich realizacją,
b) Kalnica: 230,
c) Koszewo: 82/3, 82/4 ,
d )Pietraszki: 18,
e )Brzeźnica: 354, - na działce lub w jej pobliżu znajduje się zabytek archeologiczny , st.2
(46-83/2); inwestycje realizowane na działce, na której występuje zabytek archeologiczny
wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych, przed ich
realizacją.
- tereny wymienione pod lit. a – e (wytłuszczone), przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego,
oznaczone są na jednolitym rysunku studium (kierunki) symbolem MNU; ***
2) zabudowę zagrodową we wsiach:
a) Pietraszki działki nr geodezyjny 38.
***
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b) Kiersnówek: 3, 5,
c) Holonki: 106/2,
d) Mień: 142,
e) Pruszanka Baranki: 5/5
- tereny wymienione pod lit. b, c, d, e, przeznaczone pod zabudowę zagrodową oznaczone
są na jednolitym rysunku studium (kierunki) symbolem RM; ***
Dopuszcza się dalsze zmiany (opracowanie) planu w celu przeznaczenia terenów pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, zagrodową, letniskową, z dopuszczeniem
innej zabudowy uzupełniającej.
2.3.3. Usługi
2.3.3.1. Usługi ponadpodstawowe
W zakresie obsługi ludności na poziomie ponadpodstawowym w zakresie administracji
państwowej, sądownictwa, lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego, szkolnictwa średniego,
kultury, sportu kwalifikowanego oraz specjalistycznego handlu i rzemiosła usługi realizowane
będą w mieście Bielsku Podlaskim oraz częściowo w Brańsku.
2.3.3.2. Usługi podstawowe.
W zakresie podstawowych usług komunalnych: oświaty, zdrowia, kultury i sportu
zlokalizowanych w sieci osadniczej gminy nie przewiduje się zwiększania ich ilości wobec
malejącej liczby ludności w gminie. Natomiast głównym problemem będzie utrzymanie
istniejących urządzeń w dobrym stanie technicznym i podnoszenie jakości ich wyposażenia.
Niektóre urządzenia z braku użytkowników mogą być zamienione na inny rodzaj użytkowania.
Wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym będzie powodował zwiększone
zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej.
Główne zadania w zakresie usług komunalnych to:
a)
zapewnienie w budżetach gminy odpowiednich środków finansowych na
utrzymanie, modernizację i rozbudowę urządzeń, które w dalszym ciągu będą służyły
miejscowej ludności tj.: szkół, świetlic i klubów, pomników pamięci narodowej, boisk
sportowych, remiz strażackich OSP, zbiorników przeciwpożarowych,
b)
tworzenie warunków do zagospodarowania nieużytkowanych komunalnych
obiektów i terenów usługowych poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk pod kątem rozszerzenia funkcji użytkowej
obiektów w zależności od potrzeb i warunków urbanistyczno-przyrodniczych. Zabieg ten
zwiększy szansę prywatyzacji i znalezienia użytkowników.
c)
tworzenie warunków do rozwoju zabudowy mieszkaniowo - usługowej i
produkcyjnej na nowych terenach określonych na ten cel w rysunku studium oznaczonych
symbolem MNU poprzez:
sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
przygotowanie infrastrukturalne terenów (uzbrojenie) .
2.3.3.3. Usługi pozostałe o charakterze podstawowym
W stosunku do stanu usług istniejących zakłada się ich utrzymanie w kierunku modernizacji i
***
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podniesienia standardu świadczonych usług, natomiast przewiduje się rozwój innych usług w
związku z rozwojem postępu i cywilizacji.
Główne zadania to:
a)
zapewnienie warunków do utrzymania i modernizacji istniejących obiektów
usługowych tj.: obiektów handlowych i gastronomicznych, urzędów pocztowych, obiektów
sakralnych, stacji paliw,
b)
tworzenie warunków do rozwoju urządzeń usługowych z zakresu:
- handlu, gastronomii i bazy noclegowej dla obsługi turystyki przewidywanej przy drogach
krajowej i wojewódzkiej,
- innych urządzeń usługowych w miarę powstawania zapotrzebowania i napływających
ofert,
- wypoczynku codziennego w formie kąpielisk w miejscowościach: Domanowo, Mień,
Klichy, Otapy.
Przygotowanie terenów pod te nowe usługi powinno się dokonywać poprzez opracowanie
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lub zmianę istniejącego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy – dostosowując istniejące obiekty, czy wyznaczone
tereny do nowych funkcji.
2.3.3.4. Dalszy rozwój usług.
W zakresie dalszego rozwoju usług należy dążyć do tworzenia warunków do rozwoju
urządzeń usługowych z zakresu handlu, rzemiosła, gastronomii na terenach przewidzianych w
„Studium”, między innymi na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Dopuszcza się możliwość dokonywania różnego rodzaju przekształceń funkcji terenów,
uzupełnienia zabudowy, a także zmianę funkcji na funkcje mieszkaniowe lub produkcyjno –
usługowe wszędzie tam, gdzie nie stwarza to uciążliwości dla otaczającej zabudowy
mieszkaniowej i środowiska. Zamierzając zmianę funkcji terenów usługowych na mieszkaniowe,
produkcyjne i rzemieślnicze należy każdorazowo dokonać oceny uciążliwości projektowanej
funkcji oraz opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem dalszego – perspektywicznego wykorzystania pod usługi mogą być tereny
wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, z możliwością uzupełnienia i zmiany
funkcji terenu.
Następujące tereny objęte
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy
Brańsk,
uchwalonym
uchwałą Nr VIII/53/03 Rady
Gminy Brańsk z dnia 30
października 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229)
powinny być w perspektywie
utrzymane jako usługowe z
możliwością zmiany funkcji:
1)

tereny
o
podstawowym
przeznaczeniu pod usługi oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO:
a)
teren we wsi Popławy, oznaczony
symbolem 1 UO,
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b)

teren we wsi Oleksin, oznaczony
symbolem 2 UO,

c)

teren we wsi Domanowo, oznaczony
symbolem 3 UO,

d)

teren we wsi Koszewo, oznaczony
symbolem 4 UO,

e)

teren we wsi Chojewo, oznaczony
symbolem 5UO,

f)

teren we wsi Mień, oznaczony
symbolem 6 UO,

g)

teren we wsi Glinnik, oznaczony
symbolem 7 UO,

h)

teren we wsi Świrydy, oznaczony
symbolem 8 UO,

i)

teren we wsi Holonki, oznaczony
symbolem 9 UO.

2)

tereny
o
podstawowym
przeznaczeniu pod urządzenia kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem UK i
urządzenia ochrony przeciwpożarowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UI:
a)
teren we wsi Popławy, oznaczony symbolem 1 UKH,
b)
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony symbolem 2 UK,
c)
teren we wsi Glinnik, oznaczony symbolem 3 UIH,
d)
teren we wsi Załuskie Koronne, oznaczony symbolem 4 UK,
e)
teren we wsi Załuskie Kościelne, oznaczony symbolem 5
UK,
f)
teren we wsi Załuskie Koronne, oznaczony symbolem 6 UK,
g)
teren we wsi Domanowo, oznaczony symbolem 7 UK,
h)
teren we wsi Domanowo, oznaczony symbolem 8 UI,
i)
teren we wsi Patoki, oznaczony symbolem 9 UK,
j)
teren we wsi Mień, oznaczony symbolem 10 UI,
k)
teren we wsi Mień, oznaczony symbolem 11 UK,
l)
teren we wsi Lubieszcze, oznaczony symbolem 12 UK,
m)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 13 UK,
n)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 14 UK,
o)
teren we wsi Bronka, oznaczony symbolem 15 UK,
p)
teren we wsi Kadłubówka, oznaczony symbolem 16 UK,
q)
teren we wsi Koszewo, oznaczony symbolem 17 UI,
r)
teren we wsi Kiersnowo, oznaczony symbolem 18 UKI,
s)
tereny we wsi Chojewo, oznaczone symbolami 19 UK i 34
UK,
t)
teren we wsi Chojewo, oznaczony symbolem 20 UK,
u)
teren we wsi Holonki, oznaczony symbolem 21 UI,
v)
teren we wsi Szmurły, oznaczony symbolem 22 UI,
w)
teren we wsi Szmurły, oznaczony symbolem 23 UK,
x)
teren we wsi Stare Puchały, oznaczony symbolem 24 UK,
y)
teren we wsi Klichy, oznaczony symbolem 25 UI,
z)
teren we wsi Klichy, oznaczony symbolem 26 UK,
aa)
teren we wsi Poletyły, oznaczony symbolem 27 UK,
bb)
teren we wsi Spieszyn, oznaczony symbolem 28 UK,
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cc)
dd)
ee)
ff)

teren we wsi Świrydy, oznaczony symbolem 29 UI,
teren we wsi Olszewo, oznaczony symbolem 30 UK,
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony symbolem 31 UK,
teren we wsi Pruszanka Baranki, oznaczony symbolem 32
UK,

gg)
hh)
ii)
jj)
kk)

teren we wsi Nowe Puchały, oznaczony symbolem 33 UK,
teren we wsi Oleksin, oznaczony symbolem 35 UK,
teren we wsi Dębowo, oznaczony symbolem 36 UK,
teren we wsi Zanie, oznaczony symbolem 37 UK,
teren we wsi Oleksin, oznaczony symbolem 38 UI;

3)

teren we wsi Widźgowo o
podstawowym przeznaczeniu pod urządzenia ochrony zdrowia i opieki socjalnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 1 UZ;

4)

tereny
o
podstawowym
przeznaczeniu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem
US:
a)
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony
symbolem 1 US,
b)
teren we wsi Mień, oznaczony
symbolem 2 US,
c)
teren we wsi Olędzkie, oznaczony
symbolem 3 US,
d)
teren we wsi Patoki, oznaczony
symbolem 4 US,
e)
teren we wsi Zanie, oznaczony
symbolem 5 US,
f)
teren we wsi Pace, oznaczony
symbolem 6 US,
g)
teren we wsi Lubieszcze, oznaczony
symbolem 7 US,
h)
teren we wsi Holonki, oznaczonych
symbolem 17 UTG;

5)

teren
o
podstawowym
przeznaczeniu pod urządzenia obsługi łączności, oznaczony na rysunku planu symbolem 1
UŁ, obejmujący istniejącą wieżę przekaźnikową i telefonii komórkowej we wsi Świrydy;

6)

tereny
o
podstawowym
przeznaczeniu pod usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na
rysunku planu symbolem UH, UKS, UR:
a)
teren we wsi Świrydy, oznaczony symbolem 2 UH,
b)
teren we wsi Oleksin, oznaczony symbolem 3 UH,
c)
tereny we wsi Domanowo, oznaczone symbolami
4 UH i 5 UH,
d)
teren we wsi Markowo, oznaczony symbolem 6
UHR, obejmujący działkę nr geodezyjny 37,
e)
tereny we wsi Stara Pruszanka, oznaczone
symbolami 7 UH i 8 UHR,
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f)

teren we wsi Pruszanka Baranki, oznaczony
symbolem 9 UHR, obejmujący działkę nr geodezyjny 55,
g)
tereny we wsi Mień, oznaczone symbolami 10 UH
i 11 UH,
h)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 12
UH,
i)
tereny we wsi Kadłubówka, oznaczone symbolami
13 UH i 14 UHR,
j)
tereny we wsi Holonki, oznaczone symbolami 15
UH i 16 UH,
k)
tereny we wsi Chojewo, oznaczone symbolami 17
UHR i 18 UH,
l)
tereny we wsi Szmurły, oznaczone symbolami 19
UH i 20 UHR,
m)
tereny we wsi Klichy, oznaczone symbolami 21
UH i 22 UH,
n)
teren we wsi Olszewo, oznaczony symbolem 23
UH,
o)
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony symbolem 24
UKS,
p)
teren we wsi Bzeźnica, oznaczony symbolem 25
URT,
q)
teren we wsi Olędzkie, oznaczony symbolem 26
UHR, obejmujący działkę nr geodezyjny 127,
r)
tereny we wsi Brzeźnica, oznaczone symbolami 27
UHR i 28 UHR,
s)
tereny we wsi Patoki, oznaczone symbolami 29
UH i 30 UH,
t)
teren we wsi Lubieszcze, oznaczony symbolem 31
UH,
u)
teren we wsi Stare Puchały, oznaczony symbolem
32 UH,
v)
teren we wsi Domanowo, oznaczony symbolem 33
UHR, obejmujący działkę nr 194 po byłym SKR,
w)
teren we wsi Mień, oznaczony symbolem 35 UR,
obejmujący części działek nr geodezyjny 150 i 151/1.,
x)
teren we wsi Stare Puchały, oznaczony symbolem
36 UHR, obejmujący części działek nr geodezyjny nr 133/1 i 133/2,
y)
teren we wsi Klichy, oznaczony symbolem 37
UHR, obejmujący działkę nr geodezyjny 209/2,
z)
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony symbolem 38
URM, obejmujący działkę nr geodezyjny 217/2 z przeznaczeniem pod działalność
usługowo-produkcyjną o nieuciążliwym charakterze z dopuszczeniem mieszkalnictwa
jednorodzinnego,
aa)
teren we wsi Kadłubówka, oznaczony symbolem
39 UHR, obejmujący część działki nr geodezyjny 41/6;
7)

tereny
z
podstawowym
przeznaczeniem pod zieleń publiczną, oznaczone na rysunku planu symbolem Z, w skład
których wchodzą:
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a)

teren cmentarza we wsi Chojewo, oznaczony symbolem
1 ZC,

b)

teren cmentarza we wsi Klichy, oznaczony symbolem 2
ZC,

c)

teren cmentarza we wsi Szmurły, oznaczony symbolem
3 ZC,

d)

teren cmentarza we wsi Domanowo, oznaczony
symbolem 4 ZC,

e)

teren cmentarza we wsi Zanie, oznaczony symbolem 5
ZC;

8)

tereny
telefonicznych we wsiach:
a)
symbolem ŁTC 1,
b)
planu symbolem ŁTC 2,
c)
symbolem ŁTC 3;

9)

istniejących

central

Domanowo, oznaczonej na rysunku planu
Widźgowo-Holonki, oznaczonej na rysunku
Kalnica,

oznaczonej
tereny

na

rysunku

systemu

planu
telefonii

komórkowej – tereny ustalane według planu;
10)

tereny
systemu
radiokomunikacji i teletransmisji – pasy ochronne relacji TRCN Makarki-Topczewo
umożliwiające prawidłową pracę urządzeń radiokomunikacji i teletransmisji, oznaczone na
rysunku planu symbolem TRT.
Zamierzając dokonać zmiany funkcji terenów usługowych na mieszkaniowe, produkcyjne lub
rzemieślnicze należy każdorazowo dokonać oceny zagospodarowania przestrzennego i
opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przewiduje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Brańsk w celu wyznaczenia terenu pod usługi, przemysł i rzemiosło nieuciążliwe we wsi
Olszewek działki nr geodezyjny 44/5, usługi, sportu i rekreacji, obejmujące działki lub ich
części nr geodezyjny 329/1, 329/3, 329/4 (przed podziałem 329/2) we wsi Kiersnówek –
oznaczone na rysunku studium symbolem US; nowopowstające obiekty powinny być
lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1%, których rzędna w rejonie wsi Kiersnówek
wynosi 127,4 m n.p.m.
Wyznacza się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
rzemieślniczą, handlową, gastronomiczną, turystyczną i rekreacyjną ( szczegółowe funkcje
terenów określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z możliwością zmiany i
wzbogacenia wymienonych funkcji) obejmującye działki lub ich części numer geodezyjny we
wsiach:
a) Domanowo: 278,
b) Kiersnówek: 335/2, 336/2, 334, 337, 332, 338,
- na działkach objętych zmianą studium lub w ich pobliżu znajdują się następujące
zabytki archeologiczne włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
 Kiersnówek, st.23 (45-84/83),
 Kiersnówek, st.8 (46-84/28),
 Kiersnówek, st.4 (46-84/2),


Uchwała Nr XXI/175/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk

100
- inwestycje realizowane na działkach objętych zmianą studium, na których występują zabytki
archeologiczne
wymagają
przeprowadzenia
wyprzedzających
badań
wykopaliskowych, przed ich realizacją,
c) Popławy: 50/4, 51/19, 50/8, 50/6 oraz w części 253/17 ( tereny położone na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią – w ich zagospodarowaniu obowiązują przepisy Prawa
wodnego),
- tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, rzemieślniczą, handlową,
gastronomiczną, turystyczną i rekreacyjną) oznaczone są na jednolitym rysunku
studium (kierunki) symbolem U. ***
Dopuszcza się dalsze zmiany planu w celu przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową i
rzemieślniczą, z dopuszczeniem innych form zabudowy uzupełniającej.
2.4. Kierunki i zadania rozwoju gospodarczego i tereny dla tych potrzeb
2.4.1. Kierunki rozwoju przemysłu i rzemiosła, obszary pod zabudowę przemysłowo –
rzemieślniczą.
Przemysł i rzemiosło produkcyjne może się rozwijać w gminie w oparciu o następujące
przesłanki:
istniejące na terenie gminy zakłady przemysłowe i rzemieślnicze wyszczególnione w pkt.
4.2. I części „Studium”,
aktywność gospodarczą mieszkańców,
położenie gminy na ważnych ciągach komunikacyjnych (drogi: krajowa, wojewódzka,
powiatowe),
istniejące niewykorzystane tereny przemysłowo – składowe,
istniejący niewykorzystany majątek produkcyjny,
istniejące na terenie gminy warunki do produkcji rolnej,
istniejące na terenie gminy surowce mineralne.
W polityce przemysłowej gminy należy sprzyjać dalszemu rozwojowi działalności
gospodarczej mieszkańców. Działające dziś podmioty gospodarcze powinny być sprawnie
obsługiwane, by ze strony władz samorządowych miały sprzyjający klimat do rozwoju swoich
przedsiębiorstw.
Należy sprzyjać inwestycjom zagranicznym.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania w rozwoju funkcji produkcyjnych na terenie
gminy powinny być tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na ten cel – już zainwestowane i dotychczas nie wykorzystane.
Niezależnie od tego, czy wyznaczone w planach tereny przemysłowe będą w dalszym ciągu
miały moc prawną usankcjonowaną ważnością planów, w niniejszym „Studium” zakłada się ich
dalsze przeznaczenie pod przemysł, rzemiosło i inne urządzenia usługowo – produkcyjne.
Tereny pod zabudowę gospodarczą
***
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Następujące tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Brańsk, uchwalonym uchwałą Nr VIII/53/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229) przeznaczone są pod działalność produkcyjną i
usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne
usługową, oznaczone symbolem P i PE oraz tereny obsługi rolnictwa, oznaczone symbolami
RUP, a także zaopatrzenia w wodę – W, składowiska odpadów – N i stacje transformatoroworozdzielcze – EE – powinny być utrzymane z możliwością zmiany ich funkcji:
1)
tereny
z
podstawowym
przeznaczeniu pod działalność produkcyjną, usługową, w tym przemysł, składy, magazyny,
budownictwo, rzemiosło i usługi, a także tereny pod powierzchniową eksploatację surowców
mineralnych:
a)
teren we wsi Popławy, oznaczony symbolem 1 P;
b)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 2 P;
c)
teren we wsi Dębowo, oznaczony symbolem 3 P;
d)
teren we wsi Dębowo, oznaczony symbolem 4 P;
e)
teren we wsi Dębowo, oznaczony symbolem 5 P;
f)
teren we wsi Spieszyn, oznaczony symbolem 6 P;
g)
teren we wsi Lubieszcze, oznaczony symbolem 7 P;
h)
teren we wsi Kadłubówka, oznaczony symbolem 8 P;
i)
teren we wsi Popławy, oznaczony symbolem 9 P;
j)
teren we wsi Glinnik, oznaczony symbolem 10 P;
k)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 11 P;
l)
teren we wsi Patoki, oznaczone symbolem 12 P;
m)
tereny we wsi Brzeźnica, oznaczone symbolami 14 P i 15 P;
n)
teren we wsi Nowe Puchały, oznaczony symbolem 18 P;
o)
teren we wsi Stare Puchały, oznaczony symbolem 19 P;
p)
teren we wsi Widźgowo, oznaczony symbolem 20 P;
q)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Świrydy, oznaczony symbolem 21 PE;
r)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Popławy, oznaczony symbolem 22 PE;
s)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Domanowo, oznaczone symbolami 23 PE i 24 PE;
t)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Oleksin, oznaczony symbolami 26 PE;
u)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Brzeźnica, oznaczony symbolem 28 PE;
v)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Kalnica, oznaczone symbolami 29 PE i 30 PE;
w)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Kadłbubówka, oznaczone symbolami 31 PE i 32 PE;
x)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Patoki, oznaczone symbolami 33 PE i 34 PE;
y)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Świrydy, oznaczone symbolami 35 PE, 36 PE, 37 PE, 38 PE, 39 PE;
z)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Bronka, oznaczone symbolami 41 PE, 42 PE, 43 PE, 44 PE i 45 PE;
aa)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Poletyły, oznaczone symbolami 46 PE i 47 PE;
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bb)

tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Kiersnowo, oznaczone symbolami 48 PE i 49 PE;
cc)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Pace, oznaczone symbolami 50 PE i 51 PE;
dd)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Lubieszcze, oznaczony symbolem 52 PE;
ee)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Nowe Puchały, oznaczone symbolami 53 PE i 54 PE;
ff)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Olszewo, oznaczone symbolami 55 PE i 56 PE;
gg)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Olszewek, oznaczone symbolami 57 PE i 58 PE;
hh)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Klichy, oznaczone symbolami 59 PE i 60 PE;
ii)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Widźgowo, oznaczone symbolami 61 PE i 62 PE;
jj)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Holonki, oznaczone symbolami 63 PE, 64 PE, 65 PE, 66 PE;
kk)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Olędzkie, oznaczone symbolami 67 PE i 68 PE;
ll)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Zanie, oznaczone symbolami 69 PE i 70 PE;
mm)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Ściony, oznaczone symbolami 71 PE i 72 PE;
nn)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Kiewałki, oznaczony symbolem 73 PE;
oo)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Ferma, oznaczony symbolem 74 PE;
pp)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Chojewo, oznaczone symbolami 75 PE i 76 PE;
qq)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Dębowo, oznaczone symbolami 77 PE i 78 PE;
rr)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Nowosady, oznaczony symbolem 79 PE;
ss)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Koszewo, oznaczone symbolami 80 PE, 81 PE i 82 PE;
tt)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Mień, oznaczony symbolem 83 PE;
uu)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Pruszanka Baranki, oznaczone symbolami 84 PE, 85 PE i 86 PE;
vv)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Stara Pruszanka, oznaczone symbolami 87 PE i 88 PE;
ww)
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we
wsi Markowo, oznaczone symbolami 89 PE i 90 PE;
xx)
teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych we wsi
Glinnik, oznaczony symbolem 91 PE;
yy)
teren we wsi Kadłubówka, oznaczony symbolem 92 P;
zz)
teren we wsi Olszewek na działce nr geodezyjny 44/6, oznaczony
symbolem 93 P;
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2)

tereny
z
podstawowym
przeznaczeniu pod usługi i zakłady produkcyjno-gospodarcze obsługi rolnictwa, oznaczone
symbolem RUP:
a)
teren we wsi Popławy funkcjonujący łącznie ze świetlicą i
handlem, oznaczony symbolem 1 RUP;
b)
teren we wsi Brzeźnica, oznaczony symbolem 2 RUP;
c)
teren we wsi Domanowo, oznaczony symbolem 3 RUP;
d)
teren we wsi Mień, oznaczony symbolem 4 RUP;
e)
teren we wsi Lubieszcze, oznaczony symbolem 5 RUP;
f)
teren we wsi Kalnica, oznaczony symbolem 6 RUP;
g)
teren we wsi Bronka, oznaczony symbolem 7 RUP;
h)
teren we wsi Kadłubówka, oznaczony symbolem 8 RUP;
i)
teren we wsi Kiersnowo + Majorowizna, oznaczony symbolem 9
RUP;
j)
teren we wsi Chojewo, oznaczony symbolem 10 RUP;
k)
teren we wsi Holonki, oznaczony symbolem 11 RUP;
l)
teren we wsi Szmurły, oznaczony symbolem 12 RUP;
m)
teren we wsi Klichy, oznaczony symbolem 13 RUP;
n)
teren we wsi Świrydy, oznaczony symbolem 14 RUP;
o)
teren we wsi Olędzkie, oznaczony symbolem 15 RUP;
p)
teren we wsi Kiewłaki, oznaczony symbolem 16 RUP;
q)
teren we wsi Koszewo, oznaczony symbolem 17 RUP;
r)
teren we wsi Pietraszki, oznaczony symbolem 18 RUP;
s)
teren we wsi Spieszyn, oznaczony symbolem 19 RUP;
t)
teren we wsi Oleksin, oznaczony symbolem 20 RUP;
u)
teren we wsi Patoki, oznaczony symbolem 21 RUP;

3)

tereny
wód,
regulacji
stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę, oznaczone symbolami W i WZ:
a)
tereny istniejących ujęć wody i stacji wodociągowych wodociągów
komunalnych, na których dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z
poborem i uzdatnianiem wody, we wsiach:
Domanowo, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 WZ,
Kalnica, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 WZ,
Brzeźnica, oznaczone na rysunku planu symbolem 3 WZ,
Koszewo, oznaczone na rysunku planu symbolem 4 WZ;
b)
tereny strefowych pompowni wody we wsiach:
Glinnik, oznaczone na rysunku planu symbolem 5 WZ,
Szmurły, oznaczone na rysunku planu symbolem 6 WZ,
Załuskie Kościelne, oznaczone na rysunku planu symbolem 7 WZ;
c)
tereny istniejących i projektowanych zbiorników przeciwpożarowych we
wsiach:
Lubieszcze, oznaczony na rysunku planu symbolem 8 W,
Świrydy, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 W,
Załuskie Koronne, oznaczony na rysunku planu symbolem 10 W,
Spieszyn, oznaczony na rysunku planu symbolem 11 W,
Dębowo, oznaczony na rysunku planu symbolem 12 W,
Oleksin, oznaczony na rysunku planu symbolem 13 W,
Nowe Puchały, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 W,
Płonowo, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 W,
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Szmurły, oznaczony na rysunku planu symbolem 17 W,
Patoki, oznaczony na rysunku planu symbolem 18 W;
d)
teren projektowanego zbiornika małej retencji we wsi Kiersnówek,
oznaczonego symbolem 14 W,
e)
tereny projektowanych studni publicznych (bez oznaczenia na rysunku
planu) we wsiach: Chojewo, Klichy, Lubieszcze, Markowo, Mień, Olędzkie, Oleksin,
Patoki, Popławy, Stare Puchały, Szmurły, Załuskie Kościelne,
f)
tereny istniejących studni jako studni awaryjnych (bez oznaczenia na
rysunku planu) we wsiach:
Glinnik – wyłączonej z eksploatacji wodociągu wiejskiego,
Pietraszki – wspólna studnia,
Koszewo – wyznaczonej na gruncie prywatnym, wykonanej dla
potrzeb nie istniejącej już RSP,
Dębowo;
4)

tereny usuwania nieczystości,
oznaczone symbolem NU – wysypiska odpadów stałych we wsiach:
a)
Oleksin, oznaczone symbolem 1 NU,
b)
Poletyły, oznaczone symbolem 2 NU,
c)
Mień, oznaczone symbolem 4 NU,
d)
Glinnik, oznaczone symbolem 5 NU,
e)
Domanowo, oznaczone symbolem 6 NU,
f)
Popławy, oznaczone symbolem 7 NU,
g)
Chojewo, oznaczone symbolem 9 NU,
h)
Kalnica, oznaczone symbolem 10 NU,
i)
Olędzkie, oznaczone symbolem 11 NU,
j)
Płonowo, oznaczone symbolem 12 NU,
k)
Stare Puchały, oznaczone symbolem 13 NU,
l)
Spieszyn, oznaczone symbolem 14 NU,
m)
Świrydy, oznaczone symbolem 15 NU,
n)
Załuskie Kościelne, oznaczone symbolem 16 NU,
o)
Załuskie Koronne, oznaczone symbolem 17 NU,
p)
Szmurły, oznaczone symbolem 21 NU,
q)
Kiersnowo, oznaczone symbolem 22 NU;

5)

zaopatrzenie
w
energię
elektryczną:
a)
linie energetyczne SN 15 kV (bez
oznaczenia na rysunku planu) relacji:
- Bielsk Podlaski-Brańsk-Domanowo,
- Bielsk Podlaski-Oleksin-Brańsk,
- Ciechanowiec-Grodzisk-Brańsk,
- Ciechanowiec-Rudka-Brańsk;
b)
rezerwy terenu w postaci pasów
ochronnych pod projektowane linie WN 110 kV relacji:
- GPZ „Narew” – RPZ proj. Zimnochy – RPZ proj. Brańsk, oznaczoną na rysunku
planu symbolem EE-1,
- RPZ Brańsk – RPZ Ciechanowiec, oznaczoną na rysunku planu symbolem EE-2.
c)
tereny pod budowę wyjść liniowych
z projektowanego RPZ Brańsk bez oznaczenia na rysunku planu symbolem w kierunkach:
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Topczewo-Łapy,
Wyszki-Bielsk Podlaski,
Łubin Kościelny-Bielsk Podlaski,
Chojewo-Bielsk Podlaski,
Popławy-Oleksin,
Brzeźnica-Rudka-Ciechawnowiec,
Brzeźnica-Olędy-Holonki,
Rudka,
Patoki-Domanowo;

d)

tereny stacji transformatorowych
(bez oznaczenia na rysunku planu),

e)
-

tereny pod urządzenia gazownictwa:
rezerwa terenu w postaci pasa ochronnego pod realizację gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Wyszki-Brańsk, oznaczonego na rysunku planu symbolem EG-1,
możliwość realizacji gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, na obszarze całej
gminy bez przedstawiania tego przebiegu na rysunku planu, przy zachowaniu
obowiązujących przepisów szczególnych;

6)

tereny pod liniowe urządzenia
telekomunikacyjne:
g)
ŁTS1 – kabel światłowodowy relacji Bielsk Podlaski-Brańsk-Domanowo,
h)
ŁTS2 – kabel światłowodowy relacji Brańsk-Rudka,
i)
ŁTS3 – kabel światłowodowy relacji Brańsk-Widźgowo-Holonki,
j)
ŁTS4 – kabel światłowodowy relacji Brańsk-Topczewo,
k)
istniejące sieci rozdzielcze napowietrzne i kablowe na obszarze całej gminy
bez oznaczania na rysunku planu;

7)

tereny przeznaczone pod drogi,
oznaczone na rysunku planu symbolem K;

8)

tereny i trasy zaopatrzenia w
wodę:
a)
z istniejących, wkreślonych na
rysunku planu:
- ze stacji wodociągowej Brzeźnica z rozprowadzeniem we wsi Brzeźnica oraz do wsi i
we wsiach: Burchaty, Lubieszcze, Oleksin, Popławy, Kolonia Popławy, Szmurły,
Płonowo, Nowe Puchały, Stare Puchały, Holonki, Widźgowo, Klichy, Spieszyn,
- ze stacji wodociągowej Domanowo z rozprowadzeniem we wsi Domanowo oraz do
wsi i we wsiach: Ferma, Glinnik, Kiewłaki, Markowo, Mień, Pasieka, Pietraszki,
Patoki, Pruszanka Baranki, Stara Pruszanka, Ściony, Zanie,
- ze stacji wodociągowej Kalnica z rozprowadzeniem we wsi Kalnica oraz do wsi i we
wsiach: Bronka, Chojewo, Dębowo, Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna, Olędzkie,
Olszewek, Olszewo, Pace, Poletyły, Świrydy, Kałuskie Koronne, Załuskie Kościelne,
- ze stacji wodociągowej Koszewo z rozprowadzeniem we wsi Koszewo oraz do wsi i
we wsiach: Kadłubówka i Nowosady;
b)
z
projektowanych,
bez
oznaczenia ich na rysunku planu:
- do zabudowy kolonijnej,
- do projektowanych terenów zabudowy w poszczególnych wsiach.
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Dopuszcza się zmianę funkcji terenów wyznaczonych w planie pod przemysł, obsługę
rolnictwa i pod inne cele, poprzez dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Przewiduje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy, w celu przeznaczenia terenów:
a) pod powierzchniową eksploatację kruszywa ( surowców mineralnych)*** we wsi
- Świrydy części działki nr geodezyjny 361, oraz działek 49/5, 52/1, 107/1, 52/6, 178,
- Domanowo: 51, 53/2,***
- tereny przeznaczone pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych,
( wytłuszczone ) oznaczone są na jednolitym rysunku studium ( kierunki ) symbolem
PG,***
b) pod usługi, przemysł i rzemiosło nieuciążliwe we wsi Olszewek działki nr geodezyjny 44/5,
c) pod przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi i rzemiosło terenów obejmujących
działki lub ich części numer geodezyjny we wsiach:
-Klichy: 163/5, ***
- Brzeźnica: 218/3***,
- Glinik: 17/3 ( z dopuszczeniem na terenie funkcji mieszkaniowej ) ***,
- tereny przeznaczone pod przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi i rzemiosło
( wytłuszczone) oznaczone są na jednolitym rysunku studium (kierunki) symbolem P,***
d) pod lokalizację elektrowni wiatrowych, w tym o mocy przekraczającej 100 kW, wraz z ich
strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu; dopuszczalne obszary przeznaczone na ten cel z uwzględnieniem
obowiązku dokonania na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego analizy uwarunkowań środowiskowych niżej wymienionych, oznaczone są
na jednolitym rysunku studium (kierunki) symbolem EW.***
Na terenach oznaczonych symbolem EW ustala się kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania oraz użytkowania terenów w sposób następujący: ,***
- wyłącza się z terenów przeznaczonych pod farmy wiatrowe tereny zalesione i
przeznaczone do zalesienia, w tym tereny działek we wsi Domanowo nr. geodezyjny 451,
582, 520/2, które w zmianie studium przeznaczone są do zalesienia***
***
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- na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy
uwzględnić potencjalny kierunek zagospodarowania przestrzennego gminy zawarty w
studium przewidujący utworzenie obszaru chronionego krajobrazu obejmującego dolinę
rzeki Nurzec wraz z przyległymi lasami i jednoczesnym określeniu walorów użytkowych
dla celów rekreacyjnych a także występujące w niedalekiej odległości strefy ochronne
orlika krzykliwego, bociana czarnego i innych ptaków oraz nietoperzy; wymagać to będzie
szczegółowego rozpoznania stanu środowiska, ,***
- wprowadza się możliwość tymczasowych utwardzeń powierzchni, związanych z budową i
eksploatacją elektrowni wiatrowych oraz możliwość realizacji infrastruktury związanej z
elektrowniami (linie SN, stacje transformatorowe, drogi, zabudowa gospodarcza związana
z elektrowniami),***
- do czasu realizacji elektrowni wiatrowych dopuszcza się rolnicze i leśne wykorzystanie
terenu,***
- po zrealizowaniu elektrowni wiatrowych dopuszcza się rolnicze i leśne wykorzystanie części
terenu, w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem elektrowni,
- zakazuje się lokalizowanie budowli rolniczych oraz innej zabudowy nie związanej z
elektrowniami wiatrowymi,***
- szczegółowe lokalizacje inwestycji i ich stref ochronnych oraz sposób zagospodarowania
terenu określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,***
e) pod parking- teren obejmujący działkę numer geodezyjny 227 we wsi Domanowo; ; - teren
przeznaczony na ten cel oznaczony jest na jednolitym rysunku studium (kierunki)
symbolem K***
Na obszarze wsi Domanowo występuje
zabytkowy układ przestrzenny, wpisany do
rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 23
listopada 1982 r. l. dz. KL.WKZ - 5340/1/82;realizacja inwestycji na tych terenach wymaga
stosowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. ***
Dopuszcza się dalsze zmiany planu w celu przeznaczenia terenów pod zabudowę
przemysłową i rzemieślniczą.
2.4.2. Kierunki rozwoju rolnictwa i leśnictwa – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
2.4.2.1. Rolnictwo
Istniejące obecnie bardzo dobre uwarunkowania glebowo-rolnicze stanowić będą w dalszym
ciągu podstawę gospodarki rolnej w gminie.
Stopniowo zmniejszać się będzie ilość gospodarstw rolnych przy zwiększaniu ich średniej
powierzchni. Tempo tych zmian zależeć będzie od polityki rolnej prowadzonej przez Państwo
(ceny produktów rolnych, ceny środków produkcji, możliwości zbytu, kredytowanie rolnictwa)
*
*
*
*
*
***
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oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem i w miastach dla
ludności odchodzącej z rolnictwa.
Należy oczekiwać wzrostu poziomu technologii rolniczej i warunków cywilizacyjnych życia
mieszkańców wsi w wyniku rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
Należy rozwijać również dotychczasowe kierunki produkcji rolnej: zbóż i hodowla bydła.
Tworzenie warunków do intensywnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej i
majątku produkcyjnego rolnictwa powinno polegać na:
wspieraniu procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych poprzez:
zbywanie gruntów rolnych Skarbu Państwa i komunalnych,
prowadzenie scaleń i wymianę gruntów,
popieranie rozwoju urządzeń obsługi rolnictwa i sfery pozarolniczej w celu umożliwienia
zwiększenia miejsc pracy na wsi dla ludności, która będzie rezygnowała z pracy w rolnictwie,
popieranie rozwoju dużych gospodarstw rolnych,
poprawie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez:
dalszą regulację stosunków wodnych (melioracje, drenaż),
zwiększanie udziału nawożenia naturalnego,
popieranie rozwoju otoczenia rolnictwa w zakresie mechanizacji prac rolniczych,
zaopatrzenia w środki produkcji rolnej, przetwórstwa rolniczego i obsługi weterynaryjnej
poprzez:
promocję terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą,
stosowanie priorytetów i ulg podatkowych na rzecz rolnictwa,
Terenami rozwoju otoczenia rolnictwa mogą być istniejące tereny przeznaczone na ten cel, a
także tereny przewidziane w „Studium” pod rozwój przemysłu i rzemiosła, podnoszeniu poziomu
technologii produkcji rolniczej i warunków zamieszkiwania ludności rolniczej poprzez:
rozwój na wsiach wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągów,
kanalizacji, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji, usuwania i utylizacji odpadów,
utrzymanie istniejących urządzeń obsługi rolnictwa i podnoszenie ich standardu,
tworzenie warunków do powstawania nowych urządzeń usługowych oraz rozwój
agroturystyki,
poprawę stanu dróg na terenie gminy, zarówno o znaczeniu ponadgminnym, jak też dróg
gminnych i polnych.
Należy rozwijać ekologizację terenów rolniczych poprzez:
preferowanie rolnictwa ekologicznego na terenach posiadających najkorzystniejsze
warunki do produkcji zdrowej żywności,
zmianę sposobu użytkowania terenów przeznaczonych na inne cele niż rolnicze, ze
względu na złą jakość gleb oraz niekorzystne walory siedliskowe dla rolnictwa,
systematyczne eliminowanie chemicznych środków ochrony upraw, zwłaszcza na terenach
narażonych na skażenie wód,
stopniowe ograniczanie stosowania nawozów mineralnych na rzecz nawożenia
organicznego,
unikanie koncentracji nadmiernej hodowli oraz upowszechnianie jej w wielofunkcyjnych
gospodarstwach rolnych,
upowszechnienie samowystarczalności paszowej gospodarstw rolnych,
upowszechnienie stosowania przyjaznych środowisku nośników energii; wody, wiatru,
substancji organicznych (oleje, alkohol),
wspieranie rozwoju pszczelarstwa.
Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk,
uchwalonym uchwałą Nr VIII/53/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r. (Dz.
Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229), oznaczone symbolami RP, RZ, przeznaczone są pod tereny
rolne.
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Przewiduje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy, w celu przeznaczenia pod tereny rolne działki nr geodezyjny 118/1 we wsi Popławy.
Przewiduje się możliwość dalszych zmian planu w celu przeznaczenia terenów pod tereny rolne.
2.4.2.2. Leśnictwo
Leśnictwo, podobnie jak dotychczas, nie będzie miało w przyszłości większego znaczenia w
gospodarce gminy. Niemniej lasy, głównie prywatne, będą wykorzystywane zgodnie z
dotychczasowymi tendencjami tj. poprzez pozyskanie i przeróbkę drewna, zwłaszcza na własne
potrzeby rolników.
Do głównych kierunków rozwoju gospodarki leśnej zaliczyć należy:
a)
produkcje surowca drzewnego o zróżnicowanej jakości z przeznaczeniem na
wewnętrzne potrzeby gminy i najbliższej okolicy.
b)
Ważnym użytkownikiem wewnętrznym może być rozwijane budownictwo
rekreacyjne, w tym letniskowe. Może to spowodować rozwój lokalnego przemysłu
tartacznego oraz wzrost zatrudnienia w sektorze pozyskiwania drewna.
c)
prowadzenie akcji zalesień gruntów marginalnych stwarzając w ten sposób
większy popyt na siłę roboczą, a równocześnie źródło dochodów dla gospodarstw chłopskich,
d)
rozwój zbieractwa runa leśnego na cele konsumpcyjne i rynkowe, stanowiąc
przy tym dodatkowe źródło dochodów dla części mieszkańców,
e)
proekologiczny kierunek gospodarki na terenach leśnych polegający na:
- ochronie bioróżnorodności, naturalnych kierunkach hodowli lasów z zachowaniem
zgodności siedliskowej,
- przeciwdziałanie monokulturze upraw leśnych,
- zwiększanie odporności biologicznej poprzez wprowadzanie wielogatunkowości drzew
oraz zapobieganie masowemu pojawianiu się szkodników.
Powinien też nastąpić wzrost powierzchni lasów na skutek dolesień i rekultywacji
istniejących terenów powyrobiskowych, jak też w drodze zalesień na wniosek właścicieli
gruntów, po przeznaczeniu gruntów pod zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Zakazuje się zalesiania gruntów rolnych położonych pod liniami elektroenergetycznymi.
Następujące tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Brańsk, uchwalonym uchwałą Nr VIII/53/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229) przeznaczone są pod tereny leśne:
1)
tereny oznaczone na rysunku
planu symbolem RL – bez numeracji;
2)
teren we wsi Oleksin oznaczony
symbolem 1 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 771;
3)
teren we wsi Lubieszcze
oznaczony symbolem 2 RL, obejmujący działkę nr geodezyjny 185 oraz części działek nr
geodezyjny 180 i 181;
4)
teren we wsi Kalnica oznaczony
symbolem 3 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 65/2;
5)
we wsi Holonki:
a)
teren oznaczony symbolem 4 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 118/1,
b)
teren oznaczony symbolem 5 RL, obejmujący części działek nr geodezyjny 118/10,
118/13 oraz 118/14;
6)
teren
we
wsi
Koszewo
oznaczony symbolem 6 RL, obejmujący części działek nr geodezyjny 106/1 i 106/2;
7)
we wsi Brzeźnica:
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a)

teren oznaczony symbolem 7 RL, obejmujący część działki nr
geodezyjny 486,

b)

teren oznaczony symbolem 8 RL, o łącznej pow. 1,2600 ha,
obejmujący części działek nr geodezyjny 531 i 532,
c)
teren oznaczony symbolem 9 RL, obejmujący część działki nr
geodezyjny 395;
8)
teren we wsi Patoki oznaczony
symbolem 10 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 117/6;
9)
teren we wsi Mień oznaczony
symbolem 11 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 619;
10)
teren we wsi Szmurły: teren
oznaczony symbolem 12 RL, obejmujący część działki nr geodezyjny 513;
11)
teren we wsi Widźgowo: teren
oznaczony symbolem 13 RL, obejmujący działki nr geodezyjny 25/2, 25/7 oraz niezalesioną
część działki nr geodezyjny 25/6.
Dopuszcza się zmianę lasów na cele nieleśne poprzez opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przewiduje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy, w celu przeznaczenia terenów pod zalesienie:
a) we wsi Popławy działek nr geodezyjny 251/4,
b) we wsi Świrydy części działki nr geodezyjny 155/2,
c) we wsi Szmurły części działki nr geodezyjny: 504, 384, 536, 535,***
d) we wsi Domanowo działek nr geodezyjny 49, 449/2, 452, 394, 520/2, 386/4, 451, 582, 875,***
e) we wsi Kadłubówka działki nr geodezyjny 41/6.
f) we wsi Kiersnowo działek nr geodezyjny: 201, 205/1, ***
g) we wsi Mień działki nr geodezyjny: 67/2, ***
h) we wsi Plonowo działki nr geodezyjny: 54/9, ***
i) we wsi Kalnica działki numer geodezyjny 196,***
- tereny,wymienione pod lit. c, d, f, g, h, i ( wytłuszczone), przeznaczone do zalesienia,
oznaczone są na jednolitym rysunku studium (kierunki) symbolem ZL.***
Przewiduje się możliwość dalszych zmian planu w celu przeznaczenia terenów pod
zalesienie.
2.4.3. Kierunki rozwoju obszarów wypoczynkowych i turystyki
***
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Obszarami wyróżniającymi się pod względem atrakcyjności turystycznej są tereny położone
w dolinie rzeki Nurzec. Przewiduje się rozwój następujących obszarów wypoczynku i turystyki:
a)
tereny przydatne do organizacji wypoczynku świątecznego i
pobytowego związane z rzeką Nurzec (wieś Kiersnówek)
b)
agroturystyka szczególnie we wsiach położonych w pobliżu rzeki
Nurzec,
c)
obiekty o wartościach historycznych, w tym zabytkowe, i o
wartościach kulturowych oraz obiekty archeologiczne wymienione w pkt. 2.2. w l części
studium,
d)
ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Nurzec oraz w ciągu dróg: Brańsk –
Pietraszki, Brańsk – Glinik – Hodyszewo, Brańsk – Świrydy, Brańsk – Rudka, Brańsk –
Domanowo,
e)
możliwość realizacji ścieżek turystycznych, edukacyjnych – pieszojezdnych w pasach dróg.
Przewiduje się możliwość zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w
celu przeznaczenia terenów pod funkcje wypoczynkowe i turystyczne.
2.4.4. Obszary przekształceń przestrzennych
Perspektywiczne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk wynikające z
istniejących uwarunkowań przestrzenno-gospodarczych oraz z zamierzeń rządowych i innych znanych obecnie zamierzeń instytucji gospodarczych i innych, nie stwarzają generalnie
przesłanek do wyróżniania obszarów na terenie gminy, które ulegałyby zasadniczym
przekształceniom przestrzennym.
Jednakże nawet niewielkie zmiany wynikające z zamierzonych działań gminy w' zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie perspektywicznym spowodują pewne punktowe lub
liniowe przekształcenia przestrzenne w miejscowościach, gdzie wystąpi jakikolwiek ruch
budowlany, czy powstanie nowej działalności gospodarczej.
Przekształcenia te wynikają z zakładanego w "studium" rozwoju poszczególnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego.
Szczególnym przekształceniom mogą ulec:
- obszary powierzchniowej eksploatacji surowców, które po ich wykorzystaniu powinny być
zrekultywowane w kierunku rolniczym lub leśnym, wymienione w części I, pkt. 1.3.2,
- obszary po likwidacji nieurządzonych wysypiskach śmieci, przywracane do stanu
pierwotnego,
- obszary zabytków archeologicznych, które mogą być przedmiotem badań wymienione w
części I, pkt. 2.2,
- tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową w rejonie Brańsk-Kiersnówek oraz w
plombach między zabudową istniejącą - dopuszczane na terenach zainwestowanych,
- tereny przewidziane pod budowę usługową i produkcyjną wymienione w części II pkt. 2.3.3.2
i 2.4.1,
- tereny położone przy ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, gdzie przewiduje się
możliwość rozwoju usług handlowo - gastronomicznych i obsługi komunikacji,
- obszary rolne, które w wyniku przekształcenia rolnictwa i scaleń mogą ulec przeobrażeniom
co do wielkości gospodarstw rolnych i struktury upraw rolnych,
- obszary rolne, które w wyniku ulepszania drzewostanu i zwiększania powierzchni leśnych
spowodować mogą przeobrażenia przestrzenne i krajobrazowe,
- projektowane linie energetyczne.
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2.5. Kierunki i zadania rozwoju komunikacji***
Gmina Brańsk obsłużona będzie siecią dróg i komunikacją autobusową.
2.5.1 Sieć drogowa
2.5.1.1 Droga krajowa Nr 66 Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Brańsk –Bielsk Podlaski –
Kleszczele – Czeremcha – granica państwa klasy G z dopuszczeniem kursowania pojazdów o
nacisku na pojedynczą oś 10 t na odcinku Zambrów – Bielsk Podlaski.
1)
Przepustowość drogi przy poziomie swobody ruchu D przy szerokości jezdni
wynosi: 6 m – 1 050 p/h a 7 m – 1 250 p/h,
a) wielkość ruchu wg pomiarów w 2005 i 2010 r. na drogach krajowych i prognoza ruchu
przyjęta według wskaźnika wzrostu ruchu na trasie Brańsk – Bielsk Podlaski w latach
2005 – 2010 (brak prognozy ruchu na drogach krajowych w województwie podlaskim)
przedstawiają się następująco:
2005
2010
2015
2020
Szepietowo – Brańsk
1 273
1 754
1 947
2 161
Brańsk – Bielsk Podlaski
3 261
3 617
4 015
4 457
b) z porównania przepustowości drogi z prognozą ruchu w 2020 r. wynoszącą 205 p/h
(0,095x2 161=205) i 423 p/h (0,095x4 457=423) wynika, że istniejący przekrój drogi ma
rezerwy przepustowości,
2)
Parametry techniczne i użytkowe drogi przyjmować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie;
3)
Obiekty budowlane przy drodze krajowej powinny być usytuowane w odległości
zgodnie z przepisami szczególnymi.
2.5.1.2. Drogi wojewódzkie
1) Nr 659 Topczewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna – droga Nr 66 klasy Z z
dopuszczeniem kursowania pojazdów o nacisku na pojedynczą oś 8 t,
a) przepustowość drogi przy poziomie swobody ruchu D przy szerokości jezdni 6 m wynosi
1 050 p/h,
b) wielkość ruchu wg pomiarów w 2005 i 2010 r. na drogach wojewódzkich i prognoza
ruchu przyjęta według wskaźnika wzrostu ruchu w latach 2005 – 2010 przedstawiają się
następująco:
2005
2010
2015
2020
Topczewo – Dąbrówka Kościelna
1 421
1 684
1 987
2 345
c) z porównania przepustowości drogi z prognozą ruchu w 2020 r. wynoszącą 223 p/h
(0,095x2 345=223) wynika, że istniejący przekrój drogi ma rezerwy przepustowości,
d) parametry techniczne i użytkowe drogi przyjmować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie,
e) obiekty budowlane przy drodze wojewódzkiej powinny być usytuowane w odległości od
zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) Nr 681 Roszki – Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec klasy G z
dopuszczeniem kursowania pojazdów o nacisku na pojedynczą oś 8 t,
***
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a) przepustowość drogi przy poziomie swobody ruchu D przy szerokości jezdni 6 m wynosi
1 050 p/h,
b) wielkość ruchu wg pomiarów w 2005 i 2010 r. na drogach wojewódzkich i prognoza
ruchu przyjęta według wskaźnika wzrostu ruchu w latach 2005 – 2010 przedstawiają się
następująco:
2005
2010
2015
2020
Topczewo – Brańsk
1549
1 240
1 290
1 342
Brańsk – Ciechanowiec
1 447
1 504
1 564
1 627
c) z porównania przepustowości drogi z prognozą ruchu w 2020 r. wynoszącą na
poszczególnych odcinkach 127 p/h (0,095x1 342=127) i 155 p/h (0,095x1 627=155)
wynika, że istniejący przekrój drogi ma rezerwy przepustowości,
d) parametry techniczne i użytkowe drogi przyjmować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie,
e) obiekty budowlane przy drodze wojewódzkiej powinny być usytuowane w odległości od
zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,
2.5.1.3. Drogi powiatowe
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarze gminy Brańsk są następujące drogi
powiatowe:
Nr
obowiązu
jące dróg
1569B
1570B
1571B
1572B

Nr stare
dróg
03608
03609
03610
03611

1573B
2064B

03512
03613

1579B

03621

1592B
1598B
1599B

03634
03640
03641

1600B
1688B

03642
03727

1692B

03731

1693B
1694B
1695B
1696B
1697B

03732
03733
03734
03735
03736

Przebieg drogi
Zalesie – Wólka Zaleska – Olszewo
Brańsk (ul. Adama Mickiewicza) – Glinnik – Kiewłaki
Glinnik – Zanie – Świrydy – Załuskie Koronne – Malesze
Brańsk (ul. Binduga, Kilińskiego) – Pietraszki – Lendowo – Budy –
Jaśki
droga 1572B – Markowo – droga 1570B
Droga wojewódzka nr 678 – Mazury – Jabłoń Kościelna – Jabłoń
Jankowce – Tłoczewo – Nowe Piekuty – Markowo Wólka Domanowo – droga krajowa nr 66
droga 1575B – Łapcie – Pulsze – Sasiny – Szpaki – Malesze Bujnowo – Kadłubówka
Wyszki – Bagińskie – Mierzwin Mały – Olędzkie
Brańsk – Poletyły – Załuskie Koronne
Brańsk (ul. Piłsudskiego, Bielska) – Załuskie Kościelne – Załuskie
Koronne
Kalnica – Bronka – Brańsk
Piliki – Pietrzykowo-Gołąbki – Bolesty – Skrzypki – Truski Koszowo – Kadłubówka
Łubin Kościelny – Koszowo – Dębowo – Chojewo – Bodaczki –
Wiercień – Hawryłki – droga 1679B
Kalnica – Kiersnowo – Chojewo
Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice
Popławy – Oleksin – Widźgowo
Oleksin – Burchaty – Torule – Wojtki
droga 66 – Mień – Karp – Rudka – Olędy – Szmurły – Płonowo –
Nowe Puchały – Stare Puchały – Holonki – Widźgowo – Klichy –
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1698B
1699B
1700B

03737
03738
03740

Wojtki – Solniki – Boćki
Puchały Stare – Spieszyn – Korycin – Czaje – Czaje-Wólka
droga 681 – Brzeżnica -Szmurły
Brańsk – Lubieszcze – Olędy – Małyszczyn – Pobikry – Perlejewo –
Granne

2.5.1.4. Drogi gminne.
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarze gminy Brańsk są następujące drogi
gminne:
Nr
obowiązu
jące dróg
108211B
108212B
108213B
108214B
108215B
108216B
108217B
108218B
108219B
108220B
108221B
108222B
108223B
108224B
108225B
108226B
108227B
108228B
108229B
108230B
108231B
108232B
108233B
108234B
108235B
108236B
108237B
108238B
108239B
108240B
108241B
108242B
108243B
108244B

Nr stare
dróg

Przebieg drogi

0304001

dr. kraj. nr 66 – Kiersnówek – Majorowizna – droga powiatowa nr
1693B
Kiersnowo – Pace
wieś Chojewo, ulica bez nazwy
Domanowo – Pietraszki
Pietraszki – Glinnik
Glinnik – Markowo
dr. powiatowa nr 1570B – Ściony
wieś Domanowo, ulica Mała
wieś Domanowa, ulica Selwanowska
wieś Domanowo, ulica bez nazwy
wieś Domanowo, ulica bez nazwy
wieś Mień, ulica Piłsudskiego
Brzeźnica – Popławy
wieś Popławy, ulica bez nazwy
Płonowo – Spieszyn
Klichy – droga powiatowa 1695B
droga 66 - Domanowo
droga 108218B Pietraszki – Domanowo – Pruszaka Stara
droga 2064B Domanowo – Pruszaka Stara – Pruszaka Baranki
droga 1694B Popławy – Dołubowo - Widźgowo
Załuskie Kościelne (ulica bez nazwy) – droga 1599B
droga 1600B (Bronka) – granica gminy w kierunku Kadłubówki
droga 1699B (Brzeźnica) – droga 1700B
droga 1700B – Lubieszcze (granica gminy)
droga 66 – Kadłubówka – droga 1688B
droga 1569B –Olszewek – Olędzkie – droga 681
droga 1573B – przez wieś Ferma – granica gminy – droga 1573B
droga 1692B - Dębowo
droga 1693B (Kiersnowo) – droga 1692BChojewo - Dębowo
droga 1697B (Płonowo) – droga 1699B Brzeźnica - Szmurły
droga 66 (Kalnica) – droga 66
droga 1699B Brzeźnica – Szmurły – droga 1700B
droga 1688B – Nowosady – droga 1693B
droga 1688B Koszewo – Kadłubówka – droga 1691BSierakowizna -

0304002
0304024
0304003
0304004
0304005
0304006
0304019
0304020
0304021
0304022
0304025
0304009
0304023
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108245B
108246B
108247B
108248B

Truski
Szmurły (ulica bez nazwy) – droga 1697B
droga 108212B we wsi Pace – droga 1692B cholewo - Bodaczki
droga 1082217B (Ściony) - droga 659
ul. Brata Alberta we wsi Mień

2) Wewnętrzne potrzeby transportowe gminy będą realizowane drogami krajową,
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi.
3) Parametry techniczne i użytkowe dróg przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
4) Obiekty budowlane przy drogach gminnych powinny być usytuowane w odległości od
zewnętrznej krawędzi jezdnizgodnie z przepisami szczególnymi.
5) Bieżące remonty i przebudowę dróg należy wykonywać z uwzględnieniem priorytetów dla:
a) odcinków dróg obsługujących największą liczbę mieszkańców i obszary o najwyższej w
skali gminy aktywności gospodarczej,
b) odcinków o największych zagrożeniach funkcjonowania ruchu, mogących wywołać
zakłócenia życia społeczno – gospodarczego części sieci osadniczej.
6) Docelowo dążyć do wykonania dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej.
2.5.2. Techniczne zaplecze motoryzacji.
1) Dla poszczególnych programów zagospodarowania zaleca się przyjmować (jako
minimalne):
a) wskaźniki miejsc postojowych przedstawionych w poniższej tabeli:
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Administracja
Handel
Zakład
Restauracja
Kościół

Jednostka odniesienia
1000 m2 p.uż.
1000 m2 p.uż.
100 zatrudnionych
100 miejsc konsumpcyjnych
100 uczestników mszy

8 – 24
7 – 20
8 – 14
12 – 20
10

b) stacje paliw zaleca się przyjmować wg zasady, że 1 stacja o 4÷6 dystrybutorach może
obsłużyć 5000÷6000 samochodów,
c) miejsca obsługi samochodów zaleca się programować wg następujących wskaźników:
1 stacja/300÷400 samochodów
1 stacja/300÷400 m2 powierzchni stacji.
2.5.3. Trasy ruchu rowerowego i ścieżki rowerowe.
Przewiduje się trasy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Nurzec, w ciągu dróg: krajowej Nr
66 na odcinku Brańsk – Domanowo i Brańsk – Kalnica, wojewódzkiej Nr 681 na odcinkach
Brańsk – Świrydy i Brańsk – Rudka oraz Nr 659 na trasie przebiegu szlaku rowerowego im.
Jana Pawła II: Doktorce – Strabla – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty Szepietowo – Czyżew, powiatowych 1570B Brańsk – Glinnik – Hodyszewo, 1572 Brańsk Pietraszki, 1571B – Glinnik – Zanie – Świrydy – Załuskie Koronne, 1599B Brańsk – Załuskie
Kościelne – Załuskie Koronne, 1600B Kalnica – Bronka – Brańsk.
Uszczegółowienie przebiegu tras rowerowych powinno nastąpić w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2.5.5. Komunikacja autobusowa.
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1) Przy przyjęciu strefy dostępności 2 km do przystanku należy dążyć do zapewnienia tego
standardu wsiom: Stara Pruszanka, Markowo i Pietraszki. Związane to będzie z
przystosowaniem dróg do kursowania autobusów. Również wymagać będzie utrzymania w
należytym stanie technicznym pozostałych dróg, po których kursują autobusy.
2) Sukcesywnie poziom obsługi podróżnych powinien się podnosić poprzez wymianę starych
autobusów na nowoczesne, bardziej funkcjonalne i mniej uciążliwe dla środowiska.
3) Przedsiębiorstwo powinno dążyć do obniżki kosztów funkcjonowania a w efekcie do obniżki
cen usług transportowych.
2.6. Kierunki i zadania rozwoju infrastruktury technicznej
Proponowane rozwiązania oparto na aktualnym rozeznaniu bieżących przyszłych potrzeb.
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia nowych elementów i rozwiązań systemów bez
konieczności zmiany treści studium pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone istotne jego
elementy
2.6.1. Zaopatrzenie w wodę
2.6.1.1. Analiza możliwości pokrycia potrzeb wodnych w okresie kierunkowym z
istniejących grupowych wodociągów wiejskich.
a)
Prognoza zapotrzebowania wody.
Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjęto:
wskaźnik zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze mieszkańców w
2000r - 125 dm3/M/d przy 80% mieszkańców korzystających z wodociągu i w 2020r - 150
dm3/M/d przy 100% mieszkańców korzystających z wodociągu przy wskaźniku
nierównomierności dobowej Nd=1 ,3 i godzinowej Ng=1,6,
wskaźnik zapotrzebowania wody dla zakładów użyteczności publicznej 15
dm3/M/d przy Nd=1, 1 i Ng=-2,5,
zapotrzebowanie wody dla zwierząt gospodarskich 10% zapotrzebowania na cele
bytowo-gospodarcze przy Nd=1,2 i Ng=3,O,
zapotrzebowanie wody na cele drobnego przemysłu 10% zapotrzebowania na cele
byt. - gospodo przy Nd=1 ,15,
zapotrzebowanie wody na własne potrzeby wodociągu 15% średniego
zapotrzebowania,
zapotrzebowanie wody p.poż. - 1 pożar 5 dm3/sek.
Ilość mieszkańców we wsiach podłączonych do poszczególnych grupowych wodociągów:
Brzeźnica
-3010
Domanowo
-2360 łącznie z miejscowością Markowo Wólka woj. łomżyńskie
Kalnica
-2110
Koszewo
-1930 łącznie z miejscowościami korzystającymi z tego wodociągu w gm.
Bielsk Podlaski i Boćki.
Ogólne zapotrzebowanie wody z poszczególnych grupowych wodociągów:
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b)

Wykorzystanie
istniejących
uwzględnieniu prognozy zapotrzebowania wody.

wodociągów

grupowych

przy
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Z analizy wielkości istniejących wodociągów grupowych i prognozy zapotrzebowania wody
wynika, że zatwierdzone zasoby ujęć wody pokrywają potrzeby gminy nawet w okresie
kierunkowym 2020r z rezerwą od 25% w Domanowie do 56% w Brzeźnicy.
Istniejące stacja uzdatniania również pokrywają z rezerwą potrzeby 2020 r. za wyjątkiem
Domanowa, gdzie występują niedobory wody przy zapotrzebowaniu przeciwpożarowym i
maksymalnym godzinowym. Uwzględniając jednak, że podczas pożaru zapotrzebowanie
gospodarcze może być pokryte w 15%, wydajność i tej stacji wodociągowej jest wystarczająca.
Reasumując, należy stwierdzić, że nie zachodzi potrzeba rozbudowy istniejących grupowych
wodociągów a jedynie należy jest utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
2.6.1.2. Kierunki działania i zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę.
a)
Zapewnienie ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z obowiązującymi
normami sanitarnymi z scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę w ilości
pokrywającej potrzeby w 2000r - 80% i docelowo 100% mieszkańców gminy przy
założonym standardzie wyposażenia mieszkań w 2000r - zlew kuchenny, spłukiwany ustęp i
urządzenia kąpielowe z ciepłą wodą z piecyka węglowego, a w 2020r wyposażenie w
urządzenia jak wyżej lecz z wieloczerpalną instalacją ciepłej wody ogrzewanej z piecyka
gazowego (elektrycznego, olejowego) poprzez:
utrzymanie w należytym stanie technicznym z ewentualną modernizacją 4
komunalnych ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania w Brzeźnicy, Domanowie, Kalnicy
i Koszewie oraz przepompowni sieciowych we wsiach Glinnik, Szmurły i Załuskie
Kościelne,
wykonanie studni awaryjnych ujęć grupowych wodociągów w Domanowie i
Brzeźnicy,
zwiększenie pewności i sprawności dystrybucji wody oraz zmniejszenie ilości
sytuacji awaryjnych w wyniku diagnozowania stanu technicznego sieci wodociągowej i
wymiany niesprawnej armatury (np. zasuwy) oraz odcinków sieci o dużej awaryjności,
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które są przyczyną przerw w dostawie wody, jej ubytków, okresowego pogorszenia
jakości i strat ekonomicznych.
b)
Rozbudowa sieci wodociągowej z wykorzystaniem grupowych wodociągów
wiejskich
- w miarę zgłaszanych potrzeb do gospodarstw kolonijnych,
- na potrzeby potencjalnego rozwoju poszczególnych wsi.
c)
Zabezpieczenie przed likwidacją i przystosowanie do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych i ewentualnych potrzeb obrony
cywilnej istniejących studni głębinowych w Zaniach, Glinniku, Ględach, Dębowie i
Koszewie.
2.6.2. Odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów
2.6.2.1. Kierunki i zadania rozwoju systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków
sanitarnych
a)
System kanalizacyjny w gminie będzie typu rozdzielczego, czyli niezależny
system kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych i
przemysłowych i oddzielna kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wód opadowych,
realizowana w miarę potrzeb przy budowie i modernizacji dróg na terenach zabudowanych.
b)
Systemy scentralizowane kanalizacji sanitarnej powinny być rozwijane z
uwzględnieniem priorytetów wynikających z następujących kryteriów:
miejscowościach o największym w skali gminy odsetku ludności w ogóle, a
produkcyjnej w szczególności, a także o najprężniejszej gospodarce. Stworzy to większe
niż w innych wsiach szanse na uzyskanie od mieszkańców partycypacji finansowych w
kosztach inwestycji, a także najefektywniejszego jej wykorzystania,
w miejscowościach, w których zlokalizowane są lub będą komunalne urządzenia
obsługi ludności generujące znaczne w skali lokalnej ilości ścieków sanitarnych takie jak:
szkoła, dom kultur, ośrodek zdrowia,
w miejscowościach, w których przewiduje się rozwój mieszkalnictwa i sektora
gospodarczego.
c)
Kolejność rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej wIg podanych w punkcie
poprzednim kryteriów tj.:
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej Domanowo i Patoki z lokalizacją oczyszczalni w
Patokach,
- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni we wsiach: Szmurły, Chojewo, Oleksin,
Popławy, Holonki, Mień, Kalnica, Świrydy i Załuskie Kościelne,
- dalszy sukcesywny rozwój scentralizowanych systemów kanalizacji może być
realizowany poprzez podłączanie za pośrednictwem ewentualnych przepompowni do
istniejących oczyszczalni sąsiadujących wsi z zachowaniem sensowności technicznoekonomicznej i tak:

do oczyszczalni w Patokach za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej w
Domanowie wsie Pietraszki, Glinnik, Pruszanka Stara,

do oczyszczalni w Szmurłach wsie Płonowo, Puchały Nowe i ewentualnie

Olędy,

do oczyszczalni w Chojewie wsie Dębowo i Kiersnowo,

do oczyszczalni w Oleksinie wies Burchaty,

do oczyszczalni w Popławach wsie Brzeźnica, Lubieszcze,

do oczyszczalni w Holonkach wsie Widźgowo, Klichy, Stare Puchały,

do oczyszczalni w Kalnicy wsie Bronka, Kadłubówka, Koszewo,

do oczyszczalni w Świrydach wieś Olędzkie,

do oczyszczalni we wsi Załuskie Kościelne wieś Załuskie Koronne.
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d)

Założony długofalowy - do 2020r proces rozwoju systemów kanalizacji
sanitarnej na obszarze gminy powinien umożliwić oczyszczenie ok. 80% wytwarzanych
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. W długofalowym procesie rozwoju,
szybki postęp technologii w dziedzinie oczyszczania ścieków, może zaowocować
rozwiązaniami dziś nieprzywidywalnymi, a pozwalającymi oczyścić w ramach tych samych
nakładów finansowych znacznie większą ilość ścieków niż założono.
e)
Podjęcie decyzji co do budowy scentralizowanego systemu kanalizacyjnego
wymagać będzie w szczególności dokonania:
- sondażu wśród mieszkańców co do chęci i możliwości partycypacji w
- kosztach inwestycji,
- stosownych szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych,
- rozeznania możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,
- wyznaczenia lokalizacji oczyszczalni ścieków i kanałów sanitarnych w trybie planowania
miejscowego.
f)
Na obszarach zabudowy rozproszonej, w której nieracjonalna jest budowa
systemów scentralizowanych przewiduje się preferowanie indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków i eliminowanie odprowadzania ścieków do zbiorników
bezodpływowych, gdyż jest to rozwiązanie nieekonomiczne i uciążliwe dla użytkowników.
Zbiorniki szczelne należy traktować jako rozwiązanie przejściowe na terenach jeszcze
nieuzbrojonych, ale przewidzianych do objęcia kanalizacją zbiorową.
g)
Wywóz ścieków z urządzeń lokalnych, których ilość w miarę rozwoju
scentralizowanych systemów kanalizacyjnych, będzie sukcesywnie maleć w dalszym ciągu
będzie odbywać się do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w mieście Brańsku.
2.6.2.2. Kierunki działania i zadania na rzecz realizacji rozwoju systemu usuwania i
unieszkodliwiania odpadów stałych.
a)
Stworzenie systemu gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania
odpadów w sposób racjonalny, gwarantujący bezpieczeństwo środowiska i maksymalne
wykorzystanie wtórne składników użytkowych, odpowiadającego nowym krajowym
przepisom prawnym, w których uwzględniono wymogi Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. Nr 132, poz. 622 z
1996 r. oraz "Ustawa o odpadach" z dn. 27 czerwca 1997 r.(Dz. U. Nr 96, poz.592) wymagać
będzie:
opracowania
specjalistycznego
projektu
technicznoorganizacyjnego systemu uwzględniającego efekty rzeczowe, etapową realizację,
wariantowe rozwiązania przejściowe i zasady finansowania,
przygotowania organizacyjnego systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
prowadzenia wśród mieszkańców kampanii promocyjnej
selektywnego gromadzenia odpadów,
wdrożenia opracowanego projektu techniczno-organizacyjnego
systemu,
utrzymania istniejących grzebowisk zwierząt dla przypadków,
w których
przewiezienie do zakładu przeróbki padłych zwierząt jest
niecelowe.
b)
Specjalistyczny projekt organizacyjno-techniczny wykonany na
zlecenie gminy powinien w szczególności określić:
- mankamenty funkcjonowania dotychczasowego systemu i wstępne opinie mieszkańców
co do kierunków jego zmian,
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-

prognozę co do ilości i składu odpadów, w tym ilości i rodzaj odpadów do recyklingu,
określenie systemu zbiórki odpadów w miejscu wytwarzania tj .
 rozwiązanie wielopojemnikowe, w którym ilość pojemników uzależniona jest od
ilości zbieranych asortymentów wtórnych (makulatura, metal, szkło, tworzywo
sztuczne, tekstylia) oraz odpadów do unieszkodliwiania i odpadów, które nie można
wykorzystać gospodarczo,
 rozwiązanie dwupojemnikowe - surowce wtórne i odpady do unieszkodliwiania w
jednym pojemniku z późniejszą segregacją w składnicy odpadów i w drugim
pojemniku do wywiezienia na składowisko odpadów,
- celowość ekonomiczną i techniczną bezpośredniego odbioru selekcjonowanych odpadów
z miejsca wytwarzania i transportu surowców wtórnych do zbiornicy odpadów, a
odpadów których nie można wykorzystać gospodarczo na składowisko miejskie w
Brańsku lub wykonane składowisko gminne, albo zastosowanie kontenerów przy wsiach
z okresowo transportowanymi odpadami (w większych ilościach) do zbiornicy odpadów
lub na składowisko w zależności od ich rodzaju,
- w przypadku wariantu z kontenerami ich lokalizację z uwzględnieniem maksymalnej
dostępności i wykorzystaniem, tam gdzie to możliwe i racjonalne dotychczasowych
składowisk wiejskich bądź potrzeby wyznaczenia nowych miejsc ich ustawienia przede
wszystkim w ruchliwych punktach gminy - obok szkół, zakładów usługowych,
handlowych itp.
- określenie ilości i lokalizację zbiornic odpadów z wykorzystaniem tam, gdzie to jest
możliwe i racjonalne niezagospodarowanych terenów przeznaczonych pod urządzenia
usługowe rolnictwa (miejscowości: Glinnik, Chojewo, Oleksin i Popławy) bądź
wyznaczenia nowych w planie miejscowym,
- określenie niezbędnego wyposażenia składnic odpadów,
- określenie warunków techniczno-ekonomicznych do ewentualnego lokalnego
przetwarzania surowców wtórnych oraz zachęt do rozwoju tego typu działalności,
- w przypadku przyjęcia wariantu składowania odpadów niewykorzystanych gospodarczo
na składowisku gminnym określenie zakresu prac modernizacyjnych wysypiska
wiejskiego w Oleksinie lub ewentualnie w Poletyłach, Popławach lub Domanowie, które
należy wykonać, aby przekształcić je w nowoczesne składowisko gminne,
- koszty przedsięwzięcia, sposób jego finansowania z uwzględnieniem środków
pozyskanych z zewnątrz i efektywności użytkowej,
- harmonogramu realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem etapowania rozwiązań
przejściowych.
c)
Przygotowanie organizacyjne systemu selektywnej zbiórki
odpadów wymagać będzie:
- podjęcia przez samorząd gminy uchwały o wprowadzeniu systemu selektywnej zbiórki
odpadów,
- uchwalenia "Regulaminu gospodarki odpadami", który powinien szczegółowo regulować
funkcjonowanie tego systemu a przede wszystkim określić:

rodzaj pojemników i jakie powinny być stosowane w systemie,

miejsca lokalizacji pojemników,

asortymenty surowców wtórnych oraz odpadów do unieszkodliwiania jakie
powinny być selektywnie odzyskiwane,

sposób usuwania odpadów wielkogabarytowych (czy mieszkańcy we własnym
zakresie wywożą do zbiornic odpadów, czy następuje zbiórka odpadów
wystawionych przed posesją w określonych dniach np. raz w kwartale),

graniczną częstotliwość wywozu pojemników z odpadami,

co należy robić z odpadami niezagospodarowanymi,

122





zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw obsługujących system,
system opłat za wywóz i utylizację odpadów z uwzględnieniem zachęt do
selektywnej zbiórki odpadów,
obowiązki mieszkańców, administracji budynków mieszkalnych i innych
podmiotów gospodarczych objętych systemem,
sankcje administracyjne i ekonomiczne w przypadku niewłaściwego wypełniania
zadań przez uczestników systemu selektywnej zbiórki odpadów.

2.6.3. Zaopatrzenie w gaz
Zapewnienie dostaw gazu ziemnego do roku 2010 dla wszystkich wsi gminy jest
podstawową przesłanką rozwoju systemu.
Szacuje się, że docelowy pobór roczny energii w gminie Brańsk wynosić będzie 7,04 mln
m3/rok.
Główne elementy realizacji systemu gazowniczego w gminie zapewniającego dostawę w/w
ilości gazu ziemnego, to budowa:
a)
gazociągu magistralnego Wyszki - Brańsk 100 mm
b)
1 stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia
c)
wewnętrznej gminnej sieci średniego ciśnienia.
Zakłada się etapową realizację gazyfikacji na terenie gminy.
Priorytety tej realizacji to:
a)
pierwszeństwo wsi o największym zadeklarowanym przez
mieszkańców zapotrzebowaniu na gaz i ew. partycypacji, w tym położonych najbliżej stacji
redukcyjno-pomiarowych i tworzących ciągi liniowe.,
b)
pierwszeństwo wsi, w których będą względnie duże odbiory gazu
na potrzeby ciepłowniczych urządzeń obiektów komunalnych (np. szkoły, ośrodki zdr6wia
itp.) oraz obiektów gospodarczych,
c)
pierwszeństwo terenów istniejącej i projektowanej zwartej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Projektowanie sieci gazowych średniego ciśnienia winno uwzględniać tam, gdzie jest to
racjonalne z techniczno-ekonomicznego punktu widzenia i możliwe do koordynacji czasowej obsługę położonych blisko sieci miejscowości gmin sąsiadujących.
Powyższe działanie wymaga stosownych uzgodnień z władzami zainteresowanych gmin i
ludnością wsi.
2.6.4. Ciepłownictwo
Podstawowe kierunki rozwoju ciepłownictwa w gminie to:
a)
sukcesywne zwiększanie udziału proekologicznych nośników
energetycznych dla zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, takich jak: gaz, energia
elektryczna, olej opałowy oraz energia słoneczna i wiatr,
b)
zmniejszanie strat cieplnych w konstrukcji nowych budynków i poprzez
modernizację starych o złych warunkach termoizolacyjnych,
c)
wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dla
nośników energetycznych określonych w pkt a, zwiększających efektywność ich
wykorzystania i ułatwiających obsługę oraz zmniejszających w efekcie koszty eksploatacji.
Dotyczy to instalacji wewnętrznych grzewczych a w szczególności sprawności kotłów
energetycznych i różnych rodzajów instalacji grzewczych, a także stopnia automatyzacji
obsługi oraz sprawności dostaw nośników energetycznych,
d)
ekologizacja nośników powinna być wprowadzona w pierwszej kolejności

123
(o ile to możliwe ze względów technicznych) w większych źródłach tj. komunalnych
obiektach użyteczności publicznej (np. szkoły) i większych zakładach produkcyjnych, w
których występują lokalne systemy ogrzewania scentralizowanego.
-

Główne zadania w zakresie rozwoju ciepłownictwa to:
kontrola i restrykcje w stosunku do emiterów największych
ponadnormatywnych zanieczyszczeń energetycznych,
rozwój systemu gazowniczego i elektroenergetycznego z uwzględnieniem potrzeb
ciepłownictwa,
propagowanie stosownych dociepleń budynków istniejących i projektowanych,
propagowanie najnowszych osiągnięć techniki ciepłowniczej w zakresie
instalacji wewnętrznych dla gazu, oleju opałowego itp.
propagowanie i ewentualna realizacja proekologicznych rozwiązań
ciepłowniczych niekonwencjonalnych (baterie słoneczne, elektrownie wiatrowe itp.).

2.6.5. Elektroenergetyka
2.6.5.1. Dostosowanie systemu do potrzeb wynikających z długofalowego rozwoju
zagospodarowania województwa i gminy oraz dostarczenie energii w normatywnym standardzie
jakościowym i ilościowym w sposób ciągły wymagać będzie:
a)
rozbudowy systemu poprzez:
budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej RPZ 110/15 kV w zachodniej części
m. Brańska,
budowę linii WN 110 kV do zasilania w/w stacji relacji GPZ "NAREW' - RPZ
proj. Zimnochy - RPZ proj. Brańsk - Ciechanowiec,
budowę wyjść linii SN 15 kV z RPZ-tu, z wyodrębnieniem linii terenowych i
miejskich,
budowę nowych odcinków linii 'SN 15 kV dla włączenia poszczególnych
projektowanych stacji transformatorowych w całej gminie,
zarezerwowanie terenów i budowę nowych stacji transformatorowych:

we wsiach Pietraszki, Kiersnówek (2 stacje), Burchaty (2 stacje), Kol.
Majerowizna (2 stacje),

dla terenów potencjalnej działalności gospodarczej, produkcyjno-usługowej i rekreacyjno-turystycznej .
b)
modernizacji systemu poprzez:
wymianę stacji transformatorowych we wsiach: Debowo, Bronka, Pietraszki,
Pruszanka Stara, Pruszanka Baranki, Kol. Markowo, Glinnik,
remont stacji transformatorowych we wsiach: Burchaty, Zanie, Ferma,
remont linii SN 15 kV (odc. Linii Ciechanowiec - Brańsk -2 KM),
modernizację linii SN 15 kV w miejscach wymiany stacji transformatorowej na
nowe jednostki,
stosownie do potrzeb modernizacje linii nn.
2.6.5.2. Zmniejszenie uciążliwości urządzeń systemów elektroenergetycznych dla otoczenia
zakłada się osiągnąć poprzez:
a)
budowę linii energetycznych w sposób niekolizyjny z długofalowym
rozwojem osadnictwa oraz chronionymi elementami środowiska przyrodniczego,
b)
stosowanie w przypadku konieczności prowadzenia linii napowietrznych
WN w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej rozwiązań technicznych i
normatywnych stref ochronnych, zmniejszających do minimum wpływ w/w linii na ludzi i
środowisko,
c)
stosowanie układów dwutorowych linii WN i SN na terenach intensywnego
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zainwestowania,
d)

stosowanie do przesyłu energii elektrycznej w zakresie SN 15 kV linii
kablowych, na terenach intensywnie zabudowanych, objętych ochroną konserwatorską i
ekologiczną,
e)
utrzymywanie rezerwy terenów pod urządzenia energetyczne a w
szczególności określenia w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego ich
przeznaczenia i warunków zagospodarowania.
2.6.5.3. Tworzenie warunków do realizacji linii WN 500 kV prądu stałego "WSCHÓD ZACHÓD" oraz WN 400 kV Białoruś - GPZ "NAREW", których trasy przebiegają przez gminę
Brańsk, zakłada się poprzez wprowadzenie ich do miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
2.6.6. Telekomunikacja
Należy dostosować system telekomunikacyjny do potrzeb wynikających z rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gminy, w związku z tym przewiduje się dalszą rozbudowę
sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej, jak i wykorzystując nowe
technologie; postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie
całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci
wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy z dnia 7 maja 2010 r o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) ***
i wymagać to będzie:
a)
pełnego wykorzystania istniejących urządzeń telekomunikacyjnych,
b)
utrzymania istniejących urządzeń telekomunikacyjnych dla zapewnienia
sprawnego i niezawodnego funkcjonowania systemu,
c)
utrzymanie w planach miejscowych istniejących. pasów radiokomunikacji i
teletransmisji wolnych od zabudowy mogącej kolidować z funkcjonowaniem urządzeń
radiokomunikacyjnych i teletransmisyjnych.
2.7. Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
W gospodarce przestrzennej gminy należy stosować następujące zasady służące zabezpieczeniu
potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:
2.7.1. Obrona cywilna
a)
w
rejonach
budownictwa
wielorodzinnego należy przewidywać rezerwę terenów pod budowle ochronne (schrony,
ukrycia, szczeliny),
b)
w
budynkach
przemysłowych,
usługowych, użyteczności publicznej, mieszkalno-usługowych i mieszkalnych - należy na
etapie sporządzania planów realizacyjnych przewidzieć schrony i ukrycia,
c)
w
rejonach
budownictwa
jednorodzinnego należy przewidywać ukrycia typu I I wykonywane w podpiwniczeniach
budynków przez mieszkańców we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości
obronnej Państwa,
***

Uchwała Nr……..Rady Gminy Brańsk z dnia………….2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk
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d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

bez względu na typ zabudowy
zarezerwować należy tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (7,5 l na
osobę/dobę). Odległość studni od budynków mieszkalnych lub zgrupowań ludności powinna
wynosić najwyżej 800m.,
istniejące studnie powinny być
zabezpieczone przed likwidacja i przystosowane do sprawnego uruchomienia i eksploatacji
w sytuacjach kryzysowych,
oświetlenie
zewnętrzne
(ulice,
zakłady pracy) należy przystosować do zaciemnienia i wygaszenia,
należy
uwzględnić
system
alarmowania i powiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożeń poprzez syreny alarmowe
przyjmując promień słyszalności syreny do 300 m.,
układ
projektowanych
i
modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:
szerokość ulicy powinna uniemożliwić ewentualne zagruzowanie,
powinny być połączenia z traktami przelotowymi - zapewniające sprawną
ewakuację ludności w okresie zagrożenia,
należy wyznaczyć trasy przejazdu dla pojazdów z toksycznymi środkami
przemysłowymi,
przy opracowywaniu miejscowych
planów wsi, osiedli w skali 1: 1 000 należy na przedsięwzięcia obrony cywilnej wykonać
aneks do planu,
należy zachować istniejące lub
projektowane obiekty obrony cywilnej nie dopuszczając do ich likwidacji,
wszelkie plany zagospodarowania
przestrzennego należy przed ich uchwaleniem przez Radę Gminy uzgadniać z Wojewódzkim
Inspektoratem Obrony Cywilnej w Białymstoku.

2.7.2. Ochrona przeciwpożarowa
a)
należy zachować istniejące w gminie obiekty straży pożarnej we wsiach:
Domanowo, Glinnik, Holonki, Klichy, Koszewo, Lubieszcze, Mień, Oleksin, Popławy,
Szmurły, Świrydy,
b)
przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidywać na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych, sytuowanych w
odległości ok. 100 m. od siebie,
c)
projektowaniu i modernizacji obiektów przemysłowych i usługowych
należy przewidywać drogi pożarowe - dostępne do obiektów,
d)
dla nowoprojektowanych i modernizowanych budynków mieszkalnych i
innych należy przewidywać niepalne pokrycia dachów,
e)
należy dążyć do eliminacji niepalnych pokryć dachów na istniejących
budynkach,
f)
wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne powinny posiadać instalacje
odgromowe.
Przedsięwzięcia wymienione pod literami a,b,c,d powinny być uzgadniane z Rejonową
Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
2.8. Kierunki działań i zadania władz samorządowych w celu realizacji polityki
przestrzennego gminy.
Rozwój lokalny powinien być rozumiany jako kompleks pozytywnych przeobrażeń
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jakościowych dotyczących obszaru gminy w zakresie poziomu życia ludności tu zamieszkałej.
Szeroko pojęty rozwój gminy jest procesem złożonym, ukierunkowanym na wykorzystanie
zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego i usługowego oraz struktur instytucjonalnych.
W celu realizacji założonej polityki przestrzennej gminy władze samorządowe powinny:
a)
być rzeczywistym gospodarzem obszaru gminy i zajmować się wszystkimi
składnikami gospodarki gminy, niezależnie od charakteru własności i rozwiązań
instytucjonalnych,
b)
odpowiadać za rozwój gminy, nie ograniczając się jedynie do działań
doraźnych, lecz zajmować się również tworzeniem i realizacją strategii rozwoju,
c)
realizować zadania, do których jest powołana (zaspokojenie potrzeb
wspólnoty gminnej), nie tylko swoimi bezpośrednimi przedsięwzięciami, lecz także za
pośrednictwem działań podmiotów innych, a więc ogółu podmiotów gospodarujących na
terenie gminy. Władza gminna ma za zadanie kształtować zachowania podmiotów
gospodarczych pod katem osiągania założonych celów strategii rozwoju gminy.
Zadaniem gminy służącym osiągnięciu celu to przede wszystkim ożywienie (poprawa)
gospodarki i tworzenie klimatu do lokalizacji i dobrego funkcjonowani8' podmiotów
gospodarczych w gminie.
Realizacja zadań władz lokalnych może się odbywać poprzez:
działania własne zmierzające do lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych kapitału
zewnętrznego na terenie gminy
(W tych działaniach niezbędny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, by
móc oferować tereny lub obiekty pod zainwestowanie).
stwarzanie ułatwień dla istniejących i nowo powstających firm - zwłaszcza w
początkowym okresie działania podmiotów gospodarczych.
Narzędziami w realizacji polityki przestrzennej gminy są:
a)
polityka finansowa realizowana w budżecie gminy (świadome stwarzanie ulg w
podatkach, zróżnicowane opłaty za korzystanie ze środowiska),
b)
współpraca z władzami regionalnymi,
c)
skuteczne funkcjonowanie instytucji wspierających biznes,
d)
programy rozwoju, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e)
kontrakt zawarty między gminą a organami Państwa (może być zawarta umowa
między gminą a Wojewodą z udziałem podmiotów gospodarczych w sprawie pomocy gminie
w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, upiększania wsi, budowa urządzeń
kulturalnych, budowa sieci transportowych itp.).

