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1. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY BIAŁOWIEŻA.
Gmina Białowieża położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie
hajnowskim. Graniczy od zachodu z gminą Hajnówka, od północy z gminą Narewka oraz od wschodu z
Republiką Białorusi.
W skład gminy wchodzi 9 miejscowości, w tym: Białowieża, Budy, Teremiski, Pogorzelce – wsie,
Czerlonka, Grudki – osada, Zwierzyniec, Przewłoka, Podcerkwy – osada leśna, tworzących 8 sołectw: Budy,
Czerlonka, Grudki, Podolany, Pogorzelce, Stoczek, Teremiski i Zastawa.
Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 20 314 ha, w tym: lasy 18 010 ha, grunty orne
620 ha, sady 5 ha, łąki 635 ha, pastwiska 140 ha, pozostałe grunty (tereny zabudowane, cieki wodne, ciągi
komunikacyjne itp.) 904 ha, co stanowi 1,0 % powierzchni województwa podlaskiego i 12,5 % powierzchni
powiatu hajnowskiego. Gminę zamieszkuje 2125 osób (stan na dzień 31.12.2017r. - pobyt stały).
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 11 osób / km 2, przy średniej gęstości zaludnienia 31 osób / km 2 w
powiecie hajnowskim, wliczając miasto Hajnówka i 60 osobach / km 2 w województwie podlaskim.
Znaczącą część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej, która stanowi
wie1oprzestrzenny element ekosystemu przyrodniczego wchodzącego w skład Krajowego Systemu
Obszarów Chronionych o znaczeniu europejskim.
1.1. Cele i zadania określone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2016 – 2022,
(Uchwała Nr XVI/87/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 16 marca 2016r.)
Plan Rozwoju Lokalnego gminy zakłada długoterminową realizację działań w kierunkach określonych dla
optymalnego rozwoju gminy. Ze względu na długofalowy charakter zarysowanych na lata 2005-2013 celów
głównych działań oraz wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych, cele główne pozostają
niezmienione. Zweryfikowano natomiast sposób ich osiągnięcia w planowanej perspektywie, czyli zakres
zadań do realizacji.
Cel nadrzędny :
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój różnych sektorów gospodarki i
wykorzystanie potencjału turystycznego gminy.
Cele strategiczne :
I. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy i zamieszkania.
II. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i aktywności gospodarczej mieszkańców.
III. Rozwój turystyki.
IV. Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej gminy.
Cel strategiczny I:
I. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy i zamieszkania.
Działania przypisane do realizacji pierwszego priorytetu ukierunkowane są bezpośrednio na poprawę jakości
życia osób zamieszkujących na obszarze gminy i wzmocnienie jej potencjału społecznego. Wspierana będzie
realizacja wszelkich inicjatyw, które będą przyczyniały się do zmiany negatywnych trendów
demograficznych, przede wszystkim wyludniania i starzenia się mieszkańców, oraz ukierunkowanych na
zapewnienie możliwości spędzania czasu i rekreacji dla osób w różnym wieku.
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Będą wspierane takie działania jak:
– rozbudowa i modernizacja obiektów dydaktycznych i edukacyjnych,
– rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych,
– modernizacja oraz rozbudowa istniejących placówek kulturalnych,
– modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy lecznictwa otwartego oraz tworzenie warunków do
rozwoju nowych placówek zdrowotnych,
– modernizacja i doposażenie w sprzęt placówek pomocy społecznej,
– poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego- budowa ścieżek rowerowych.
Cel strategiczny II:
II. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i aktywności gospodarczej mieszkańców.
Priorytet drugi Planu Rozwoju Lokalnego wskazuje na znaczenie rozwoju gospodarczego gminy. Wspierane
będą wszelkie działania ukierunkowane na poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczego gminy. Promowane będą zarówno projekty wspierające przedsiębiorczość mieszkańców i
inwestorów, jak i poprawiające ogólnodostępną infrastrukturę, w tym m.in.:
– organizacja szkoleń i usług doradczych dla osób bezrobotnych, młodzieży i innych grup
społecznych, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki,
przedsiębiorczości,
– rozwój działań promocyjnych i wzmocnienie pozytywnego wizerunku gminy,
– wykreowanie instrumentów finansowych dla już działających firm oraz osób dopiero
zamierzających podjąć działalność gospodarczą, głównie stworzenie funduszu gwarancyjnego,
– stworzenie spójnego systemu informacyjnego obsługującego inwestorów,
– rozszerzenie kontaktów gospodarczych i kulturalnych o zasięgu międzyregionalnym i
międzynarodowym - nawiązanie współpracy z gminami UE, Białorusi i Ukrainy,
– tworzenie i rozbudowa sieci infrastruktury teleinformatycznej,
– wykorzystanie technik teleinformatycznych w pracy instytucji publicznych,
– zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych;
– dostosowanie gminnej sieci dróg do wymaganych standardów, potrzeb ruchu drogowego i potrzeb
mieszkańców, budowa, przebudowa, modernizacja odcinków, ciągów dróg, skrzyżowań, chodników,
– poprawa nawierzchni dróg asfaltowych,
– utwardzanie nawierzchni na drogach żwirowych,
– budowa, przebudowa, modernizacja obiektów mostowych i infrastruktury towarzyszącej.
Cel strategiczny III:
III. Rozwój turystyki.
Trzeci priorytet wyszczególnia jedną gałąź gospodarki, która ma ze względu na położenie geograficzne
gminy, szczególne znaczenie. Realizowane i promowane będą wszelkie inicjatywy, które przyczynią się do
wykorzystania potencjału turystycznego gminy, w tym m.in.:
– odnowa i wyeksponowanie obiektów dziedzictwa kulturowego,
– rozwój i modernizacja bazy noclegowej i żywieniowej,
– rozwój sieci szlaków turystycznych i infrastruktury z nimi związanej,
– budowa, przebudowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych (parki, ścieżki zdrowia, plaże,
kąpieliska, przystanie wodne, itp.),
– budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych (baseny, stadiony, boiska i hale
sportowe, obiekty sportowo - rekreacyjne, itp.),
– rozwój systemu informacji turystycznej,
– wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego.
Cel strategiczny IV:
IV. Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej gminy.
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Czwarty priorytet Planu Rozwoju Lokalnego odnosi się do kwestii ochrony środowiska, co wiąże się
nierozerwalnie z zasobami naturalnymi gminy. Obszary chronione stanowią ograniczenie dla możliwości
rozwoju wielu obszarów gospodarczych, ale jednocześnie są unikalnym w skali kraju potencjałem
środowiska, który nie tylko można wykorzystywać ale też należy utrzymywać i zabezpieczać przed
wpływem negatywnych czynników.
Dlatego też wspierane będą wszelkie inicjatywy ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa Puszczy
Białowieskiej i walorów środowiska naturalnego gminy, w tym im. in.:
– rewaloryzacja istniejących zbiorników wodnych na terenie Parku Pałacowego i udostępnienie ich
do celów turystyczno- rekreacyjnych,
– budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków,
– budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę,
– termomodernizacja budynków,
– zmiana technologii grzewczych i rozwój odnawialnych źródeł energii, - tworzenie sieci gazowych.
1.1.1. Wskaźniki realizacji planu określone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata
2016 – 2022.
Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach PRL objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który
dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie,
zgodnie z wytycznymi KE:
– wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach
materialnych,
– wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z
wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych,
– wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza
natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do
efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym
czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą
populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie).
Proponowane wskaźniki osiągnięć realizacji Planu Rozwoju Lokalnego przedstawia tabela poniżej. Jak
wcześniej stwierdzono wiele z zaproponowanych działań ma znaczenie dla realizacji kilku celów, zatem i
wskaźniki nie mogą być do końca jednoznacznie przypisane poszczególnym celom.
Tabela . Wskaźniki realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Nr celu

Nazwa
priorytetu / celu

Wskaźniki osiągnięć

Jedn.

Sposób
pomiaru

Wskaźniki produktu

1

Zwiększenie
atrakcyjności
gminy jako
miejsca pracy
i zamieszkania.

Powierzchnia (kubatura) wybudowanych lub
zmodernizowanych budynków oświatowych
Liczba nowych lub odnowionych sal lekcyjnych
Powierzchnia (kubatura) zmodernizowanych
obiektów kultury

7

m2/m3

Dane
techniczne
projektu

szt.

j.w.

m2/m3

j.w.
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Powierzchnia (kubatura) wybudowanych lub
zmodernizowanych obiektów sportowych

m2/m3

j.w.

szt.

j.w.

Wskaźniki rezultatu
Liczba miejsc w szkole
Wskaźniki oddziaływania
Liczba osób korzystających z obiektów
sportowych i kultury
Liczba uczniów korzystających z nowej szkoły
Liczba imprez kulturalnych i sportowych w
nowych obiektach
Wskaźniki produktu
2

Statystyka
gminna

osób

j.w.

szt./ rok j.w.

Liczba zrewaloryzowanych projektów poprawy
dróg

szt.

Długość wybudowanych, zmodernizowanych dróg

km

Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych
Zwiększenie
atrakcyjności
lokalizacyjnej
gminy i aktywności
gospodarczej
mieszkańców.

osób/
rok

Statystyka
gminna
Dane
techniczne
projektu

szt.

j.w.

szt.

Statystyka
gminna

Wskaźniki rezultatu
Liczba gospodarstw domowych i podmiotów
gospodarczych, do których modernizowane drogi i
ulice stanowią dojazd
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, dostępnych
w wyniku realizacji projektu

osoba

Statystyka
gminna
Statystyka
gminna i
policyjna

Liczba wypadków drogowych

szt.

Nakłady na bieżące utrzymanie dróg

zł.

Statystyka
gminna

zł.

Statystyka
gminna

m2

j.w.

m2/m3

j.w.

m2/m3

j.w.

Wskaźniki oddziaływania
Nakłady na bieżące utrzymanie dróg
Wskaźniki produktu
3

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów
zielonych
Powierzchnia i kubatura obiektów turystycznych

Turystyka

Powierzchnia i objętość zbiorników wodnych
Wskaźniki rezultatu
Liczba miejsc w obiektach turystycznych

szt.

Dane
inwestorów

osób/
rok

Statystyka
gminna

Wskaźniki oddziaływania
Liczba turystów
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4

Ochrona
Wskaźniki produktu
środowiska i
Długość sieci wodociągowej
różnorodności
biologicznej gminy
Liczba nowych przyłączy do sieci wodociągowej
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
Liczba nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej
Długość kanalizacji deszczowej
Powierzchnia i kubatura budynków poddanych
termomodernizacji
Długość sieci gazowej
Liczba przyłączy do sieci gazowej
Liczba nowych ujęć wody
Liczba pojemników do segregacji odpadów
Liczba i powierzchnia wybudowanych obiektów
systemu gospodarki odpadami

mb

Dane
techniczne
projektu

szt.

j.w.

mb

j.w.

szt.

j.w.

mb

j.w.

m2/m3

j.w.

mb
szt.
szt.
szt./m2

j.w.
j.w.
j.w.
Statystyka
gminna
Dane
techniczne
projektu

Wskaźniki rezultatu
Ilość gospodarstw domowych i mieszkańców
nowopodłączonych do
wodociągu, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej

szt./
osoba

Liczba osób korzystających z wodociągów

%

Liczba osób korzystających z wodociągów

%

Pojemność zbiorników małej retencji

m3

Liczba mieszkańców obsługiwanych selektywną
zbiórką odpadów

osoba

Statystyka
gminna
Statystyka
gminna
Statystyka
gminna
Dane
techniczne
projektu
Statystyka
gminna,
statystyka
Zw. "Czyste
Środowisko"

Wskaźniki oddziaływania
Ilość dostarczonej wody, odprowadzonych
systemem kanalizacji ścieków, dostarczonego gazu
Spadek zużycia energii do ogrzewania
Liczba rowerzystów korzystających ze ścieżek
rowerowych

m2/rok
kWh
osoba

Statystyka
gminna
j.w.
Pomiar w
terenie

1.2. Cele i zadania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Białowieża na lata 20172024.
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białowieża - został uchwalony Uchwałą Nr XL/195/17 Rady
Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Białowieża na lata 2017-2024.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białowieża na lata 2017-2024 to opracowany na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze
zmianami) w nawiązaniu do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020 Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r, wieloletni program działań w sferze społecznogospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzający do
wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji.
Wyznaczony w niniejszym dokumencie obszar rewitalizacji w gminie Białowieża, zwany Białowieża
Centrum, cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej,
na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar
rewitalizacji obejmuje teren gminy o powierzchni 48 ha (czyli 0,2% powierzchni całej gminy) i zamieszkały
jest przez 525 osób (25% łącznej liczby mieszkańców gminy).
Lokalny Program Rewitalizacji powstał z inicjatywy władz gminy, w celu polepszenia jakości życia
mieszkańców. Zamiarem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest osiągnięcie pozytywnych i
długotrwałych efektów. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem długofalowym. Swoim
zakresem obejmuje nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również działania społeczne na rzecz
mieszkańców, które zapewnią trwałość i efektywność przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych
oraz wzrost poziomu
tożsamości społeczności lokalnej. Z uwagi na złożoność procesu rewitalizacji program został zaplanowany
na najbliższe 7 lat i wymaga średnio- i długookresowego planowania oraz zarządzania, stąd przyjęty
horyzont czasowy pozwalający na zintegrowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni,
środowiska i gospodarki.
Przez rewitalizację należy rozumieć proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Założeniami procesu rewitalizacji są:
interdyscyplinarność, kompleksowość, partnerstwo oraz reakcja na kryzys.
Wizja i cele programu rewitalizacji
Realizacja zadań zaplanowanych w ramach procesu rewitalizacji w Białowieży przyczyni się do wielu
pozytywnych zmian. Zrewitalizowany obszar stanie się lokalnym centrum integracji mieszkańców, „sercem
Białowieży”.
„Serce” miejscowości to miejsce, które „tętni życiem” za sprawą koncentracji wielu istotnych funkcji, nie
tylko mieszkaniowo-usługowych, ale przede wszystkim społeczno-gospodarczych oraz integrujących
mieszkańców.
Po zakończeniu procesu rewitalizacji obszar objęty interwencją będzie miejscem przyjaznym mieszkańcom,
bezpiecznym, atrakcyjnym, a przede wszystkim tętniącym życiem i entuzjazmem swoich
mieszkańców.
Zdegradowanym przestrzeniom zostaną nadane nowe funkcje.
Turyści odwiedzający Białowieżę skorzystają z bezpiecznego i nowoczesnego parkingu, zatrzymają się w
jednym z lokali gastronomicznych oraz zakupią miejscowe specjały od lokalnych twórców. Zostaną
ugoszczeni zdrowymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez ludzi z pasją do pracy i dumnych z
miejsca, w którym żyją. Będą mogli też odwiedzić zrewitalizowany stadion, będący miejscem
ciekawych wydarzeń kulturalno-artystycznych jak również sportowych.
Zrewitalizowany obszar będzie przestrzenią ożywioną, w pełni funkcjonalną, zamieszkałą przez
zintegrowane społeczeństwo, charakteryzujące się poczuciem lokalnej przynależności oraz
wrażliwością społeczną. Miejscowy Dom Kultury wraz lokalnymi działaczami zadba o rozbudowaną i
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zróżnicowaną ofertę spędzania wolnego czasu dla małych i dużych mieszkańców. Będzie również miejscem
tętniącym życiem i energią ludzi z pasjami.
Cele określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Białowieża na lata 2017-2024 są
wynikiem pełnego spojrzenia na zidentyfikowane, na etapie diagnozy gminy, problemy społeczne
oraz gospodarczo-przestrzenno-środowiskowe obszaru rewitalizacji. Cele te wynikają z przyjętej wizji
obszaru po rewitalizacji.
Cel ogólny :
Poprawa jakości życia oraz jego warunków mieszkańców obszaru rewitalizacji Białowieża Centrum
poprzez szereg działań rewitalizacyjnych służących eliminacji negatywnych zjawisk w sferze
społeczno-gospodarczej oraz przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej w celu
stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.
Realizacja celu ogólnego określonego w Programie Rewitalizacji nastąpi poprzez realizację
następujących celów szczegółowych i kierunków działań:
Tabela Cele szczegółowe programu rewitalizacji gminy Białowieża
Cele szczegółowe
Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji w
sferze społecznej i gospodarczej

Działania:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
poprzez działania na rzecz aktywizacji społeczno –
zawodowej mieszkańców
Wspieranie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości
mieszkańców obszaru rewitalizacji
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na obszarze
rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym
Wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru
rewitalizacji

Cel szczegółowy 2: Poprawa jakości
infrastruktury, ładu przestrzennego i
estetyki przestrzeni przy uwzględnieniu
aspektów środowiskowych

Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznej poprzez
poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych
publicznych i prywatnych, w tym zabytkowych,
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na obszarze
rewitalizacji poprzez poprawę jakości infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszącej
Polepszenie stanu środowiska naturalnego, w tym jakości
powietrza z uwzględnieniem zasad gospodarki
niskoemisyjnej
Poprawa stanu infrastruktury społecznej przyczyniająca się
do włączenia społecznego.
Nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych
funkcji społeczno - gospodarczych

Wyniki konsultacji społecznych
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Podczas prac nad dokumentem, a w ramach konsultacji społecznych mających na celu
zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie obszaru rewitalizacji i zbudowanie założeń programowych,
przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe oraz konsultacje społeczne prowadzone w
formie spotkań i warsztatów z lokalną społecznością. Wyniki prowadzonych badań pokazały potrzeby
i oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej społeczności.
Podsumowując analizę konsultacji społecznych, należy postawić następujące wnioski determinujące
rewitalizację na obszarze Białowieża Centrum:
1. Najbardziej oczekiwanymi efektami procesu rewitalizacji problemowych obszarów gminy według
mieszkańców są:
– zwiększenie liczby miejsc pracy,
– rozwój przedsiębiorczości,
– poprawa stanu bezpieczeństwa komunikacyjnego w centrum Białowieży,
– poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej
– stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej,
– zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej.
2. Priorytetowe działania w zakresie osiągnięcia ww. efektów rewitalizacji powinny koncentrować się na:
– modernizacji infrastruktury towarzyszącej przy głównych ciągach drogowych (budowa parkingu),
– modernizacji obiektów użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy, budynek Gminnego
Ośrodka Kultury, modernizacja zabytkowego budynku tzw. „starej szkoły”)
– stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
– rozbudowie oferty spędzania czasu wolnego o nowe propozycje dla różnych grup wiekowych
– poszerzenie zasobów biblioteki (szkolnej oraz gminnej) o nowości czytelnicze.
Zakłada się, że partycypacyjny model opracowania Programu Rewitalizacji będzie się przekształcał w
partycypacyjny model wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad dokumentem będą pojawiały
się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne.
Potrzeby rewitalizacyjne obszaru Białowieża Centrum
Mając na względzie przeprowadzoną diagnozę obszaru rewitalizowanego dokonano identyfikacji
potrzeb rewitalizacyjnych:
– ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych, w tym poprzez aktywizację
zawodową mieszkańców, działania na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego mieszkańców i
marginalizacji,
– ograniczenie skali przestępczości,
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
– aktywizacja mieszkańców w zakresie udziału w życiu publicznym, aktywizacja obywatelska,
wzmacnianie relacji sąsiedzkich,
– wdrożenie działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– poprawa jakości przestrzeni publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
– poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych,
zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
– wdrożenie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
– wykorzystanie niezagospodarowanych terenów i budynków do pełnienia nowych funkcji na
rzecz społeczności lokalnej,
– stworzenie w obrębie ścisłego centrum miejsc do podejmowania różnorodnych inicjatyw
społecznych i kulturowych,
– poprawa walorów estetyki infrastruktury śródmiejskiej,
– poprawa dostępności komunikacyjnej, stworzenie bezpiecznych miejsc parkingowych,
Potencjały obszaru rewitalizacji
–

usytuowanie obszaru rewitalizacji w centrum miejscowości Białowieża,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

funkcja reprezentacyjna obszaru rewitalizacji, w ramach którego odbywają się m.in.
przedsięwzięcia kulturalne, społeczne,
wysokie walory kulturowe, środowiskowe i historyczne obszaru (duża liczba obiektów
wpisanych do ewidencji zabytków),
dostępność do instytucji użyteczności publicznej,
spójność terytorialna miejsca rewitalizacji – jeden zwarty obszar,
zaangażowani i zdeterminowani mieszkańcy – lokalni działacze ,
możliwości reorganizacyjne wpływające na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu
(możliwość
wybudowania parkingu, pustostan do zagospodarowania),
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, w szczególności infrastruktura sieciowa (sieć
kanalizacyjna,
wodociągowa, oświetleniowa),
koncentracja życia kulturalnego (w obrębie terenu odbywa się większość organizowanych
wydarzeń kulturalno-społecznych),
obszar najczęściej odwiedzany przez turystów.

1.3. Cele i kierunki polityki przestrzennej państwa i województwa - cele strategiczne i priorytety.
1.3.1. Strategia Województwa Podlaskiego do 2020 r. – główne cele.
Strategia Województwa Podlaskiego do 2020 r., która została przyjęta przez Sejmik Województwa
Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. uchwałą Nr XXXI/374/13, wynika z misji województwa, wytycza cele
i przyporządkowuje im priorytety.
Długofalowe planowanie rozwoju regionu jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na samorządzie
województwa. Narzędziem realizacji tego obowiązku jest strategia rozwoju województwa, określająca
zasady, obszary i kierunki interwencji polityki rozwoju regionu w horyzoncie czasowym niewykraczającym
poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. Jednocześnie
planowanie strategiczne jest nie tylko obowiązkiem, ale niezbędnym narzędziem w zarządzaniu rozwojem
każdego regionu.
Wizja stanowi próbę zobrazowania stanu regionu w przyszłości i jest formą przekazu, mającą zobrazować
aspiracje mieszkańców. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz dostrzegając wyzwania, przed
jakimi stoi województwo podlaskie, ambitny obraz regionu w 2030 roku wygląda następująco:
„Województwo podlaskie: zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze ”.
Zielone – wśród 16 województw Polski to u nas jest najwięcej terenów objętych ochroną w formie parków
narodowych i siecią Natura 2000, cechuje nas wysoki udział lasów w powierzchni regionu, mamy najniższą
w kraju gęstość zaludnienia. W Polsce i Europie Podlaskie jest postrzegane jako „Zielona kraina”. Należy
utrwalać tę percepcję unikalności i wyjątkowości regionu, jako podstawę rozwijania zielonych
(ekologicznych) specjalizacji. Unia Europejska i społeczeństwa państw członkowskich wykazują rosnącą
wrażliwość na kwestie środowiskowo-klimatyczne. Rosnące znaczenie mają: umiejętności dla zielenienia
polityk, możliwości rozwijania zielonych innowacji oraz kształtowania bardziej zielonych usług. Nasz region
może wykorzystać te możliwości jako istotny walor rozwojowy.
Otwarte – peryferyjne położenie w Unii Europejskiej wykorzystuje się jako walor rozwojowy. Wymaga to
wykorzystania potencjału unikalnej w warunkach polskich wielokulturowości, rozwinięcia funkcji wrót do
Europy dla naszych wschodnich sąsiadów, a zarazem kreowania funkcji życzliwego mentora (pośrednika)
dla relacji Unii Europejskiej z Europą Wschodnią, przede wszystkim z Białorusią. Województwo podlaskie
jest elementem przestrzeni bałtyckiej, co może być istotnym impulsem rozwojowym. Nasze województwo
jest jednym z czterech regionów Polski położonych wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Unia
Europejska będzie rozwijała relacje z otoczeniem, a Podlaskie jest dla niej naturalną bramą na wschód.
Wschód to szeroko rozumiani sąsiedzi i partnerzy: Białoruś, Rosja, Ukraina, Litwa i inne kraje nadbałtyckie
oraz kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Budowanie relacji poprzez kontakty ze społeczeństwem,
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przedsiębiorcami, władzami lokalnymi budują specjalizację regionu w relacjach ze wschodnimi sąsiadami
Polski.
Dostępne – zasadniczo zostaje skrócony czas podróży z regionu do sąsiednich województw oraz zwiększa
się dostępność Białegostoku ze wszystkich ośrodków powiatowych. Poprawia to dostęp społeczeństwa
regionu do usług publicznych oraz możliwości konkurowania województwa o mieszkańców, o turystów, o
inwestorów. Dostępność jest rozumiana szeroko, a dotyczy między innymi: transportu, telekomunikacji,
Internetu, usług otoczenia biznesowego.
Przedsiębiorcze – w najbliższych latach firmy i mieszkańcy województwa podlaskiego aktywnie
uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym i wykorzystują swoje konkurencyjne atuty na rzecz
rozwinięcia inteligentnych specjalizacji. Dotyczy to między innymi: wykorzystania doskonałych
uwarunkowań dla produkcji rolniczej – mleka i jego przetworów oraz wysokiej jakości żywności; rozwoju
produkcji i usług zorientowanych na naszych wschodnich sąsiadów, produkcji i usług o wyznaczniku
„ekologiczne i zielone” – odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku, ekoturystyki,
nauk o życiu (life science), srebrnej gospodarki (silver economy) etc. Wspieramy innowacyjność, rozwój
kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w regionie. W nowej doktrynie polityki regionalnej kluczowe
znaczenie ma wykorzystanie potencjałów rozwojowych regionów, a uzupełniającą rolę odgrywa usuwanie
barier rozwojowych. Województwo podlaskie dysponuje bardzo znaczącym i wartościowym potencjałem
ludzkim, który powinien być podstawą dobrobytu (zasobności) województwa w długim horyzoncie
czasowym. Umiejętność współpracy, tworzenia sieci będzie decydująca dla trajektorii rozwojowej
województwa podlaskiego. Uzupełniające znaczenie wobec przedsiębiorczości mieszkańców regionu mogą
mieć bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Sformułowana ambitna wizja województwa w horyzoncie czasowym 2030 roku wymagać będzie
determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych trzech wzajemnie powiązanych celów strategicznych:
Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka;
Cel strategiczny 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe;
Cel strategiczny 3. Jakość życia.
U podstaw skutecznej realizacji celów strategicznych leżą cele horyzontalne, których wątki przenikają cele
strategiczne:
Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii aktywności człowieka i
przyrody;
Cel horyzontalny: Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna otwierająca region dla inwestorów,
mieszkańców, sąsiadów i turystów.

Przyjęte cele horyzontalne z jednej strony warunkują, z drugiej zaś wspierają możliwości
skutecznego osiągnięcia celów strategicznych. Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze województwa
podlaskiego ma stanowić nie tyle samoistny cel rozwojowy, co wzmacniać naturalną przewagę
województwa postrzeganego jako posiadające doskonale zachowane środowisko naturalne. Konieczna
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dbałość o utrzymanie wysokiej jakości środowiska jest w układzie celów traktowana jako ważny czynnik
zwiększający możliwości wzrostu konkurencyjnej gospodarki – szczególnie jej „zielonych” sektorów.
Wizerunek regionu o unikalnym środowisku będzie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi powiązań
zewnętrznych, poprzez przyciąganie inwestorów zainteresowanych szybko rozwijającą się zieloną
gospodarką i jako element promujący na zewnętrznych rynkach regionalne marki. Utrzymanie dobrej jakości
środowiska to także kluczowa determinanta wysokiej jakości życia mieszkańców regionu.
Cele horyzontalne określone w projekcie SRWP stanowią podstawę do osiągnięcia
wyznaczonych celów strategicznych. Mają jednocześnie warunkować i wspierać realizację działań
zmierzających do osiągnięcia zakładanych efektów. Wizja określona w SRWP 2020: Województwo
podlaskie: zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze zwraca uwagę na wysokie walory środowiska w
regionie, wskazuje na ich zachowanie, a jednocześnie traktuje jako podstawę do rozwoju „zielonych
specjalizacji”. Przy formułowaniu założeń SRWP walory przyrodnicze i dobry stan środowiska
naturalnego uznane zostały za jeden z ważniejszych atutów województwa podlaskiego oraz czynnik
wyróżniający na tle innych regionów kraju. Wyznaczone cele strategiczne dotyczą różnych obszarów
działania, a jednocześnie są ze sobą ściśle skorelowane. Działania podejmowane w ramach obranych
celów strategicznych mają być realizowane równolegle, co ma sprzyjać wzajemnemu wzmacnianiu
możliwości osiągnięcia lepszych wyników w poszczególnych sferach.
W obrębie poszczególnych celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne, w ramach
których określono kierunki interwencji. Projekt SRWP nie zawiera konkretnych działań. W SRWP za
jeden z celów postawiono wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki, poprzez
zwiększanie wykorzystania koncepcji inteligentnych specjalizacji w połączeniu z tradycjami
gospodarczymi regionu z najnowszą wiedzą i technologiami.
W ramach pierwszego celu strategicznego: KONKURENCYJNA GOSPODARKA, wyznaczono 6
celów operacyjnych:
1.1. Rozwój przedsiębiorczości
1.2.Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw
1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców regionu
1.4. Kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych
1.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych
1.6. Nowoczesna infrastruktura sieciowa
Kolejny – drugi cel strategiczny: POWIĄZANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE, zawiera
następujące cele operacyjne:
2.1. Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku ponadregionalnym
2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa
2.3. Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej
2.4. Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej
2.5. Podniesienia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu
Ostatni – trzeci cel strategiczny: JAKOŚĆ ŻYCIA, obejmuje cele operacyjne, w zakresie:
3.1. Zmniejszenie negatywnych skutków problemów demograficznych
3.2. Poprawa spójności społecznej
3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego
3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

1.3.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – główne cele.
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W chwili obecnej na terenie Województwa Podlaskiego obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podlaskiego, uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z
dnia 22 maja 2017r. (Dz.Urz.Woj.Podl. poz 2777 z dnia 11 lipca 2017r.), zmieniony Uchwałą Nr
XXXIX/356/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę
Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. poz 3270 z dnia 1
września 2017r.).
CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W HORYZONCIE ROKU
2020 + I JEJ ZASADY OGÓLNE
Polityka przestrzennego zagospodarowania województwa realizuje cele określone dla jego przestrzeni
i współpracy transgranicznej w: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i powiązanych z
nią krajowych strategiach rozwoju (DSRK 2030, ŚSRK 2020, KSRR 2020) oraz Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020 i powiązanych z nią cząstkowych dokumentach strategicznych.
Cele te oraz realizujące je zasady i kierunki działań wynikają z uwarunkowań zagospodarowania
oraz uwzględniają wnioski zgłoszone do Planu przez samorządy województw sąsiadujących, organy
samorządu powiatowego i gminnego. System celów polityki przestrzennej zagospodarowania województwa
obejmuje cel strategiczny i 5 celów cząstkowych, stanowiących jego rozwinięcie, odniesionych do
kluczowych elementów zagospodarowania województwa, w tym jego obszarów funkcjonalnych.
I. Cel strategiczny
„Zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni województwa podlaskiego, sprzyjające rozwojowi
społeczno-gospodarczemu, spójności społecznej i terytorialnej, konkurencyjności oraz
wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego i położenia przygranicznego”.
II. Cele cząstkowe – szczegółowe
Zapewnienie realizacji celu strategicznego wymaga skupienia działań podmiotów publicznych na
wybranych elementach zagospodarowania i wyodrębnionych terytoriach poprzez cele cząstkowe, do których
należą:
1) Cel 1. Zwiększenie konkurencyjności miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków – wojewódzkiego
Białegostoku, subregionalnych Łomży i Suwałk oraz powiatowych w zakresie jakości: infrastruktury
funkcji ponadlokalnych publicznych, potencjału gospodarczego, powiązań funkcjonalnych zewnętrznych i
struktur przestrzennych zagospodarowania,
2) Cel 2. Wzmocnienie spójności województwa w procesie zrównoważonego terytorialnie rozwoju i
modernizacji zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich z wykorzystaniem ich potencjału
wewnętrznego, specjalizacji regionalnej i położenia przygranicznego,
3) Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej zewnętrznej i wewnętrznej województwa podlaskiego, poprzez
rozwój
infrastruktury
transportowej,
ze
zmniejszeniem
kosztów
środowiskowych,
oraz
telekomunikacyjnej i teleinformatycznej,
4) Cel 4. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego województwa, w tym sieci
ekologicznej, walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazowych oraz racjonalne użytkowanie ich
zasobów,
5) Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej województwa na zagrożenia bezpieczeństwa
energetycznego, naturalne i awariami przemysłowymi oraz zdolności obronnych i ochronnych.
3.Zasady ogólne polityki przestrzennej województwa podlaskiego
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Zasady te, służące programowaniu i realizacji polityki przestrzennego zagospodarowania, wynikają z
przepisów zawartych w odpowiednich aktach prawnych krajowych i międzynarodowych, w tym, w
szczególności, z zapisu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Zasady te mają charakter
stały i dotyczą wszelkich form działalności w przestrzeni.
Ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju
Ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju – oznaczająca taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym
następuje integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Wynikają z niej następujące zasady planowania
publicznego:
1) zasada racjonalności ekonomicznej – oznacza, że w ramach polityki przestrzennej jest
uwzględniana ocena korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych w długim okresie,
2) zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę –
oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak by
minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny. Zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu
zadań
inwestycyjnych, przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania przestrzeni
zurbanizowanej (recykling przestrzeni),
3) zasada przezorności ekologicznej – oznacza, że rozwiązywanie pojawiających się problemów
powinno następować we właściwym czasie, tj. odpowiednie działania powinny być podejmowane
już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione przypuszczenie, że problem wymaga rozwiązania, a
nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie,
4) zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzeniu przestrzenią, planowaniu i
realizacji działań polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, by zachować równowagę przyrodniczą i
wyrównać szkody w środowisku wynikające z rozwoju przestrzennego (w sytuacjach
pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo).
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu rozwoju zapewniają:
1) zasada hierarchiczności celów – zapewniająca koordynację działalności wszystkich

podmiotów podejmujących decyzję z poszanowaniem subsydiarności organizacji władz
samorządowych – definiuje kluczowe elementy zagospodarowania przestrzennego, które
powinny być formułowane na wyższym poziomie planowania, w celu ustalenia
niezbędnych standardów i nadania pierwszeństwa realizacji inwestycji celu publicznego
dla ograniczenia szkodliwych zjawisk przestrzennych (np. konfliktów),
2) zasada dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów funkcjonalnych, jako podstawa do
planowania wykorzystania lokalnych i regionalnych potencjałów oraz minimalizacji konfliktów,
3) zasada partycypacji społecznej – stanowiącej gwarant praworządności i transparentności
gospodarowania przestrzenią i procedur planistycznych,
4) zasada harmonijnego wpisania dziedzictwa kulturowego w struktury przestrzenne i otaczający
krajobraz, co dotyczy zarówno zespołów, jak i poszczególnych obiektów zabytkowych,
5) zasada odchodzenia od monofunkcyjności przeznaczenia terenu, tj. rygorystycznego podziału na trzy
formy – przemysł, mieszkalnictwo, wypoczynek, poprzez tworzenie zróżnicowanych układów
wielofunkcyjnych wykorzystujących zdobycze zaawansowanych nowoczesnych technologii,
6) zasada poprawy funkcjonowania struktur i układów przestrzennych, głównie poprzez rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej,
7) zasada tworzenia rezerw terenowych dla przyszłego rozwoju.

Zgodnie z zapisami w/w PZPWP Gmina Białowieża jako jednostka osadnicza została określona jako
jednostka poziomu IV – j.n.:
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„3.2.4. Uwarunkowania rozwoju jednostek sieci osadniczej
3.2.4.4. Poziom IV – małe miasta i wsie gminne
Małe miasta i wsie gminne to 24 miasta i 67 wsi gminnych. Koncentrują one funkcje usług publicznych
podstawowych z zakresu: administracji, szkolnictwa, opieki zdrowotnej i społecznej, kultury i sportu oraz
gospodarcze, produkcyjno-usługowe i mieszkalnictwa. Niektóre z nich pełnią ważne funkcje o
ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, w tym:
a) Białowieża – obsługi turystyki międzynarodowej, naukowo-badawczą oraz szkolnictwa średniego o
profilu leśnym i ekologicznym, (…)
Gmina Białowieża - wg zapisów określonych w PZPWP w pkt „6.2.2.2. Zasady organizacji struktury
funkcjonalnej sieci osadniczej obszarów wiejskich” –
Zasady określają organizację funkcjonalną sieci osadniczej obszarów wiejskich województwa, w tym:
jednostki gminne miejskie, wiejskie i wsie, z rozwojową infrastrukturą funkcji ponadlokalnych
(ponadstandardowych) oraz pozostałe wsie. Zasady te rekomenduje się do uwzględniania w studiach gmin i
ukierunkowywania wsparcia rozwoju. Strukturę funkcjonalną sieci osadniczej obszarów wiejskich tworzą:
1) małe miasta (z wyłączeniem powiatowych) i wsie gminne z infrastrukturą funkcji standardowych i
ponadlokalnych (ponadstandardowych), w tym:
– standardowych – edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, administracji, ochrony
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji oraz mieszkalnictwa rolniczego i pozarolniczego, a także
gospodarczymi produkcyjno-usługowymi,
– ponadlokalnych, wynikających z potencjału istniejącego zagospodarowania nierolniczego,
dziedzictwa kulturowego, środowiska przyrodniczego lub dostępności transportowej. Do grupy tej, z
infrastrukturą funkcji ponadlokalnych, należą następujące małe miasta i wsie gminne:
a) wieś Białowieża – z infrastrukturą: naukowo-badawczą instytutów PAN i Ministra
Środowiska, edukacji ponadgimnazjalnej o profilu ekologicznym i leśnym oraz obsługi turystyki i
wypoczynku o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a potencjalnie i uzdrowiskową –
bazujących na walorach Puszczy Białowieskiej z Białowieskim Parkiem Narodowym w sieci Natura
2000, silnie rozwiniętych usługach hotelarskich, turystycznym puszczańskim przejściu
granicznym polsko-białoruskim, zróżnicowanym etnicznie dziedzictwie kulturowym i obiektach
obsługi gospodarki leśnej, (….)

1.4 Cele rozwoju przestrzennego gminy Białowieża
Naczelnym celem jest harmonijny rozwój, zapewniający wzrost i poprawę spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej gminy, a w tym:
– utrzymanie wysokiej jakości zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
– podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich,
– rozwój turystyki wiejskiej,
– rozwój rolnictwa przyjaznego środowisku.
Zasadniczym celem rozwoju przestrzennego gminy jest zrównoważony rozwój regionu Puszczy
Białowieskiej poprzez utrzymanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz jego
ochronę, przy jednoczesnym wykorzystaniu tychże walorów, między innymi do szeroko rozumianego
rozwoju gospodarczego, opartego przede wszystkim na turystyce wiejskiej i przyrodniczej.
1.4.1 Główne cele rozwoju.
1)

Głównym celem rozwoju gminy jest zapewnienie mieszkańcom pracy i dochodów pozwalających na
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godziwy w odczuciu społecznym poziom życia; w rozwoju gminy należy dążyć do zaspokojenia
potrzeb społeczności lokalnej i zabezpieczenia powiązań społeczno - ekonomicznych terenów gminy z
gminami sąsiednimi, województwem i krajem we wszystkich sferach życia,
Należy wykorzystać dla rozwoju gminy jej położenie w obszarze przyrodniczym o unikatowych
walorach w skali światowej,
Należy wykorzystać istniejące walory rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, majątek trwały oraz
sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców,
Społecznym efektem rozwoju gminy będzie poprawa szeroko rozumianych warunków życia
mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

2)
3)
4)

1.4.2 Cele ekologiczne rozwoju.
1)

Ochrona funkcjonowania oraz zachowania cennych zasobów i walorów układu przyrodniczego gminy,
będącego elementem systemu przyrodniczego kraju i Europy,
Racjonalne wykorzystanie walorów systemu przyrodniczego dla leśnictwa, rolnictwa, turystyki i
agroturystyki,
Utrzymanie i racjonalne wykorzystanie dla potrzeb turystycznych, rekreacyjnych i usługowych
obiektów o wartościach kulturowych,
Zapewnienie normatywnych warunków sanitarnych zamieszkiwania ludności w zakresie: jakości
powietrza atmosferycznego oraz poziomu hałasu i wibracji.

2)
3)
4)

1.4.3 Cele społeczne w zagospodarowaniu przestrzennym

1)
2)

3)
4)

Należy tworzyć warunki do wzrostu ilości miejsc pracy na terenie gminy, szczególnie w
urządzeniach obsługi turystyki,
W polityce rozwoju mieszkalnictwa należy dążyć do stworzenia warunków do podniesienia
standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakości nowobudowanych mieszkań, ich wyposażenia oraz
remontu mieszkań zaniedbanych,
Należy sprzyjać podnoszeniu poziomu wykształcenia ludności, rozwoju kultury, sportu, ochrony
zdrowia i opieki społecznej,
Ważnym zagadnieniem jest likwidacja barier komunikacyjnych, przestrzennych i technicznych dla
osób niepełnosprawnych.

1.4.4 Cele rozwoju gospodarczego
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Efektywne wykorzystanie warunków do rozwoju funkcji turystycznych gminy,
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez próbę odbudowy tradycyjnych
gospodarstw,
Rozwój urządzeń obsługi turystyki, leśnictwa, rolnictwa i ludności,
Właściwe wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa, zgodnie z uwarunkowaniami
wynikającymi z jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
Należy dążyć do produkcji tzw. zdrowej żywności poprzez propagowanie rolnictwa ekologicznego,
przyjaznego środowisku,
Próba odbudowy tradycyjnych zawodów (bartnika, kowala, cieśli).

1.4.5 Cele rozwoju komunikacji
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1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Należy dążyć do stworzenia właściwych warunków do zaspokojenia potrzeb społecznych w
zakresie przemieszczania się ludzi i towarów na terenie gminy, jak też przemieszczeń zewnętrznych
przez teren gminy,
Zapewnienie funkcjonowania w odpowiednim standardzie swobody ruchu, zwłaszcza na drodze
wojewódzkiej i drogach powiatowych,
Minimalizowanie kolizji między ruchem drogowym a zabudową oraz między różnymi rodzajami
komunikacji i środowiskiem przyrodniczym, które na obszarze gminy jest nadzwyczaj cenne i
niepowtarzalne,
Utrzymanie w należytym stanie nie tylko drogi wojewódzkiej ale i dróg powiatowych i gminnych,
Podnoszenie standardu wyposażenia dróg w urządzenia obsługi komunikacji
Tworzenie warunków do zapewnienia dostępności do przystanków autobusowych tak, aby
odległości do nich nie przekraczały 2 km,
Wykorzystanie istniejącej linii kolejki wąskotorowej (łączącej Starą Białowieżę z Masiewem i
Hajnówką) dla celów turystyki edukacyjnej.

1.4.6 Cele rozwoju infrastruktury technicznej

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

W zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej należy doskonalić systemy wodociągowo kanalizacyjne i utylizacji odpadów,
W zakresie energetyki należy dążyć do podniesienia niezawodności funkcjonowania oraz zapewnić
zaspokojenie zapotrzebowania ludności, podmiotów gospodarczych, społecznych na dostawę
odpowiedniej ilości energii,
Należy doskonalić system grzewczy w gminie, wspierając działania na rzecz rozwoju
wykorzystania źródeł alternatywnych, odnawialnych oraz energii elektrycznej,
Należy dążyć do poprawy i rozwijania łączności i telekomunikacji,
Gazyfikacja gminy,
Ochrona lasów, wód, powietrza, gleby i środowiska przyrodniczego i miejsc zamieszkiwania
ludności przed zanieczyszczeniami, ściekami sanitarnymi, odpadami stałymi i zanieczyszczeniami
energetycznymi,
Unikanie kolizji między sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej a siecią i elementami
systemu przyrodniczego gminy.

II. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU
TERENÓW GMINY BIAŁOWIEŻA.
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów – założenia
ogólne.
1)
Zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia mieszkańcom oraz pełnienie funkcji
turystycznych, naukowych i edukacyjnych; jakość życia oraz funkcja turystyczno-edukacyjna
powinny być nadrzędne wobec funkcji naukowej,
2)
Funkcja ekologiczna związana z Puszczą Białowieską i jej walorami o światowym wymiarze,
3)
Turystyka w oparciu o unikatowe walory Puszczy Białowieskiej, agroturystyka,
4)
Gospodarka leśna,
5)
Rolnictwo prowadzone metodami ekologicznymi.
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1.1 Kierunki rozwoju funkcji oraz jednostek osadniczych gminy Białowieża
Funkcje wsi Białowieża (sołectwa: Podolany, Stoczek, Zastawa):
Wieś Białowieża pełnić będzie funkcje:
a) ponadlokalnego ośrodka naukowo - badawczego i edukacyjnego
w
skali
krajowej i
międzynarodowej,
b) obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
c) usług lokalnych w zakresie: nauki, szkolnictwa i administracji,
d) obsługi ludności w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy socjalnej, kultury, handlu, administracji i
finansów,
e) mieszkalnictwa,
f) obsługi leśnictwa,
g) ośrodka rozwoju rzemiosła związanego z wykorzystywaniem surowców leśnych.
Funkcje pozostałych jednostek osadniczych:
Wsie: Budy, Teremiski, Pogorzelce:
a) funkcja podstawowa: mieszkaniowa (w formie zabudowy zagrodowej), rolnictwo, prowadzone
metodami ekologicznymi oraz odbudowa tradycyjnych zawodów (bartnika, kowala, cieśli, garncarza),
b) funkcje uzupełniające: agroturystyka oraz obsługa leśnictwa i turystyki.
Osady leśne: Czerlonka i Grudki:
a) funkcja podstawowa: mieszkaniowa,
b) funkcje uzupełniające: tradycyjne rzemiosło, pszczelarstwo itp. oraz obsługa turystyki i leśnictwa.
Osady leśne: Podcerkwa i Przewłoka: obsługa leśnictwa, tradycyjne rzemiosło, pszczelarstwo itp.
Osada Zwierzyniec: obsługa Rezerwatu Hodowlanego Żubrów.
2. Obszary przekształceń przestrzennych.
Perspektywiczne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża, wynikające z istniejących
uwarunkowań przestrzenno - gospodarczych, stwarzają przestanki do wyróżnienia obszarów na terenie
gminy, które ulegną zasadniczym przekształceniom przestrzennym. 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 ulegną następujące obszary:
a) tereny dotychczas przewidziane pod zabudowę przemysłową w kierunku przekształceń pod rzemiosło
(przemysł drobny) i usługi,
b) tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową, w tym w plombach między zabudową istniejącą,
c) tereny wyznaczone pod urządzenia rekreacyjno - wypoczynkowe,
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d) tereny projektowanych inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej,
e) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, które po ich wyeksploatowaniu powinny być
zrekultywowane w kierunku rolnym lub leśnym,
f) tereny stanowisk archeologicznych, które mogą być przedmiotem badań,
g) tereny położone przy ciągu drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych gdzie dopuszcza się
rozwój urządzeń obsługi turystów i komunikacji,
h) obszary rolne, które w wyniku przekształcenia rolnictwa mogą ulec przeobrażeniom co do wielkości
gospodarstw rolnych, jak też struktury upraw,
i) nowe tereny, przeznaczone pod różne funkcje, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2.1 Tereny zabudowy, w tym tereny do rehabilitacji.
Na obszarze gminy występują liczne, stosunkowo dobrze zachowane relikty starego drewnianego
budownictwa, w tym obiekty o wartościach kulturowych i objęte ochroną konserwatorską, w szczególności
we wsi Białowieża. Zasoby mieszkaniowe w gminie są w większości własnością prywatną i niektóre
wymagają modernizacji lub remontu. Wszystkie wymagają szczególnej troski z racji materiału, z którego są
wykonane.
1)

Prowadzenie w sposób systematyczny pod nadzorem wyspecjalizowanych służb (konserwatorskiej i
nadzoru budowlanego), prac konserwacyjnych niezbędnych dla obiektów zabytkowych i
kulturowych,
2) Możliwość zmiany funkcji istniejących obiektów pod warunkiem zachowania form tradycyjnych,
zharmonizowanych z istniejącą zabudową o wartościach kulturowych.
3) Tereny bez prawa zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z ich funkcją stanowią tereny BPN i
leśne,
4) Tereny bez prawa zabudowy z wykluczeniem realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych:
a) tereny dolin rzecznych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
b) tereny obszarów leśnych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
c) tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, które objęte są zadaniami
ochronnymi określonymi w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Puszcza Białowieska PLC200004 (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz.3600).
5) tereny o ograniczonej możliwości zabudowy - tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody, które kolidują z zadaniami ochronnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego
(Dz.U.2014.1735).

2.2 Kierunki i zadania rozwoju infrastruktury społecznej i obszarów dla tych potrzeb.
2.2.1 Tendencje demograficzne.
Zmiany w przyszłych trendach demograficznych będą głównie wynikiem migracji ludności. Rozmiary
migracji będą zależeć od tego w jakim stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia będą realizowane na
terenie gminy. Związek migracji z zatrudnieniem jest zależnością uniwersalną i będzie ona kształtowała
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rozmiary i kierunki migracji także w okresie perspektywicznym.
Uwzględniając możliwość docelowej migracji, potencjalny wzrost gospodarczy oraz przyrost naturalny,
przewiduje się następującą prognozę demograficzną ludności gminy w 2025 r. - 3000 osób.
W strukturze wiekowej ludności należy spodziewać się pewnego wzrostu udziału grupy mieszkańców w
wieku produkcyjnym, znacznego zmniejszenia udziału osób w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrostu
udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, tj. napływu emerytów, którzy już teraz kupują siedliska z
zamiarem osiedlenia się na stałe.
Przedstawione tendencje demograficzne będą miały wpływ na zmiany w wielkościach zasobów pracy,
struktury gospodarstw rolnych oraz sposób użytkowania urządzeń infrastruktury społecznej i konieczność
realizacji elementów infrastruktury technicznej w sposób selektywny.

3. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA
TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY
3.1 Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów.
W polityce przestrzennej gminy dotyczącej zabudowy i zagospodarowania terenów należy przestrzegać
następujących zasad:
1)

racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody przez wykluczenie z zabudowy
wskazanych terenów,
2) odnowa i odpowiednie eksponowanie wartości tkwiących w zasobach kulturowych gminy,
3) współpraca z właściwymi organami w zakresie zabezpieczenia terenów dla realizacji ponadlokalnych
celów publicznych,
4) tereny bez prawa zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z ich funkcją stanowią tereny BPN i
leśne,
5) tereny bez prawa zabudowy z wykluczeniem realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych:
a)
tereny dolin rzecznych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
b)
tereny obszarów leśnych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
c)
tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, które kolidują z zadaniami
ochronnymi określonymi w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Białowieska PLC200004 (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz.3600).
6) tereny o ograniczonej możliwości zabudowy - tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o
ochronie przyrody, które kolidują z zadaniami ochronnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku
Narodowego (Dz.U.2014.1735).
3.2 Kierunki rozwoju mieszkalnictwa.
Z prognozy demograficznej oraz z założenia, że wskaźnik nasycenia w mieszkania wyniesie 400 mieszkań
na 1000 mieszkańców gminy, w 2025 r. powinno być w gminie 1200 mieszkań. W stanie istniejącym zasoby
mieszkaniowe gminy wynoszą 1053 mieszkania. Uwzględniając konieczność modernizacji części mieszkań
z uwagi ich stan techniczny, szacuje się, że do 2025 r. należy wybudować w gminie ok.150 mieszkań.
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Głównymi kierunkami działań w zakresie mieszkalnictwa będą:
1) Zachowanie ukształtowanego historycznie układu komunikacyjnego i parcelacyjnego oraz
dostosowanie nowych elementów układu przestrzennego do historycznej kompozycji,
2) Modernizacja i rewitalizacja istniejącej zabudowy w nawiązaniu do najlepszych przykładów
historycznych, uwzględniająca jej gabaryty, formy architektoniczne, rozwiązania materiałowe i
konstrukcyjne,
3) Zachowanie zabudowy zagrodowej we wsiach puszczańskich (Budy, Teremiski, Pogorzelce), a także
historycznego charakteru zabudowy kolonijnej we wsi Teremiski,
4) Uporządkowanie zasobów mieszkaniowych osady Czerlonka oraz Grudki,
5) Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej:
a) utrzymanie, modernizacja, wymiana i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w wolnych
przestrzeniach między zabudową istniejącą (plomby),
b) wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zabudowy istniejącej przy
uwzględnieniu historycznych układów jednostek osadniczych oraz struktur przyrodniczych gminy.
Tabela 1 Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Lp.

1.

Jednostka
osadnicza
Białowieża

Typ
zabudowy

Ustalenia
(zalecenia dla nowej zabudowy)

MN
MN/U

▪ maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (druga
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ powierzchnia działki: dla MN ok.1000 m 2,, o froncie minimum 20
m, dla MN/U ok. 800 m2 o froncie minimum 16 m*,
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%,
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
25%,
▪ maksymalna szerokość elewacji szczytowej: ok. 10,0 m,
▪ maksymalna wysokość podłogi parteru nad gruntem: 0,65 m,
▪ kształt dachu symetryczny: dwuspadowy, wielospadowy,
▪ kąt nachylenia połaci dachu: 30°- 45°,
▪ maksymalna wysokość kalenicy (od poziomu terenu): ok. 9,0 m,
▪ elewacje: zabrania się stosowania jakichkolwiek elewacji z tworzyw
sztucznych (tzw. sidingu),
▪ zaleca się garaże wolnostojące,
▪ dla funkcji usługowej należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc
parkingowych,
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych,

MNO

▪ teren położony po północnej stronie ul.Kamienne Bagno i Drogi
Browskiej,
▪ tereny o ograniczonej możliwości zabudowy - tereny objęte ochroną
na podstawie przepisów o ochronie przyrody, które kolidują z
zadaniami ochronnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu
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ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego (Dz.U.2014.1735),
▪ zabrania się wydawania nowych decyzji lokalizacyjnych dla
lokalizowania nowych inwestycji n tym terenie,
▪ wyłącza się spod zabudowy tereny położone na północ od linii ulicy
Kamienne Bagno i Drogi Browskiej, z tym, że pozostawia się
istniejącą zabudowę oraz zezwala się na inwestycje, które do chwili
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego uzyskają
odpowiednie zezwolenia na realizację.

RM

2

Budy
Teremiski
Pogorzelce

RM

▪ podstawową jednostką zagospodarowania działki jest zagroda
składająca się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zespołu
budynków gospodarczych,
▪ maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (druga
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ powierzchnia działki minimum 2.000 m2 o froncie minimum 20 m*,
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
25%
▪ maksymalna szerokość elewacji szczytowej: ok. 10,0 m,
▪ maksymalna wysokość podłogi parteru nad gruntem: 0,65 m,
▪ kształt dachu symetryczny: dwuspadowy,
▪ kąt nachylenia połaci dachu: 30°- 45°,
▪ maksymalna wysokość kalenicy (od poziomu terenu): ok. 9,0 m,
▪ zabrania się stosowania jakichkolwiek elewacji z tworzyw sztucznych
(tzw. sidingu),
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych,
▪
▪ podstawową jednostką zagospodarowania działki jest zagroda
składająca się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zespołu
budynków gospodarczych,
▪ powierzchnia działki minimum 2 000 m2 o froncie minimum 25 m*,
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%,
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
25%,
▪ maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (druga
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ maksymalna szerokość elewacji szczytowej: ok. 10,0 m,
▪ maksymalna wysokość podłogi parteru nad gruntem: 0,65 m,
▪ kształt dachu symetryczny: dwuspadowy, połacie równe,
▪ kąt nachylenia połaci dachu: 30°- 45°,
▪ maksymalna wysokość kalenicy (od poziomu terenu): ok. 9,00 m,
▪ elewacje: zabronione: jakiekolwiek elewacje z tworzyw sztucznych
(tzw. siding)
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych,
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3

Czerlonka
Grudki

MN
MN/U
RMU

▪ maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (druga
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ powierzchnia działki: dla MN ok.1000 m 2,, o froncie minimum 20
m, dla MN/U ok. 800 m2 o froncie minimum 16 m*,
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%,
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
25%,
▪ maksymalna szerokość elewacji szczytowej: ok. 10,0 m,
▪ maksymalna wysokość podłogi parteru nad gruntem: 0,65 m,
▪ kształt dachu symetryczny: dwuspadowy, wielospadowy,
▪ kąt nachylenia połaci dachu: 30°- 45°,
▪ maksymalna wysokość kalenicy (od poziomu terenu): ok. 9,0 m,
▪ elewacje: zabrania się stosowania jakichkolwiek elewacji z tworzyw
sztucznych (tzw. sidingu),
▪ zaleca się garaże wolnostojące,
▪ dla funkcji usługowej należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc
parkingowych,
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych,

MN

▪ maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje (druga
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ powierzchnia działki minimum 1.000 m2 o froncie minimum 20 m*,
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
25%,
▪ maksymalna wysokość podłogi parteru nad gruntem: 0,65 m,
▪ kształt dachu symetryczny: dwuspadowy, połacie równe,
▪ kąt nachylenia połaci dachu: 30° - 45°,
▪ maksymalna wysokość kalenicy (od poziomu terenu): 9,0 m,
▪ elewacje: zabrania się stosowania jakichkolwiek elewacji z tworzyw
sztucznych (tzw. sidingu),
▪ okna: zaleca się stosowanie tradycyjnych oraz nowoczesnych okien
drewnianych z podziałem szprosowym,
▪ zaleca się garaże wolnostojące,
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych,

* - dotyczy nowej zabudowy

3.3 Kierunki rozwoju usług.
3.3.1 Usługi ponadpodstawowe.
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Usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców Gminy Białowieża będą świadczyły, jak dotychczas,
zakłady obsługi zlokalizowane w Hajnówce i Białymstoku. Są to usługi z zakresu administracji państwowej i
samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, sądownictwa, lecznictwa specjalistycznego
zamkniętego i specjalistycznego, szkolnictwa średniego i wyższego, kultury, sportu kwalifikowanego oraz
specjalistycznego handlu i rzemiosła.
Przeznaczone w studium tereny pod dalszy rozwój usług mogą być wykorzystane także pod usługi o
charakterze ponadlokalnym.
3.3.2 Usługi podstawowe
Istniejące na terenie gminy usługi podstawowe mogą w pełni obsłużyć w perspektywie ludność gminy.
Niezbędna będzie jednak modernizacja i uzupełnienie usług w związku ze wzrastającym popytem na usługi
o wyższym standardzie.
Główne zadania w zakresie usług podstawowych to:
1)

W zakresie komunalnych usług podstawowych:

Zapewnienie w budżetach gminy w poszczególnych latach odpowiednich środków finansowych na
utrzymanie i modernizację (lub rozbudowę) urządzeń komunalnych, które będą obsługiwały miejscową
ludność tj.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2)

szkołę podstawową i przedszkole w Białowieży,
Białowieskiego Ośrodka Kultury w Białowieży,
Gminnej Biblioteki Publicznej przy BOK w Białowieży,
Kina w Białowieży,
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży,
Urzędu Gminy w Białowieży,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży,
terenów sportowych: stadionu i innych urządzeń sportowych w Białowieży - łącznie z urządzeniami
przy szkole podstawowej,
zbiornika wodnego.
W zakresie pozostałych usług o charakterze podstawowym:

Tworzenie warunków do utrzymania i dalszego rozwoju istniejących na terenie gminy urządzeń usługowych,
których właścicielem nie jest samorząd gminy tj.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
3)

sieci sklepów i innych urządzeń usługowych,
kościołów we wsi Białowieża (3),
cmentarza w Białowieży,
apteki w Białowieży,
urzędu pocztowego w Białowieży,
banku w Białowieży,
komisariatu policji w Białowieży,
punktu wydawania wiz Republiki Białoruś.
W zakresie dalszego rozwoju usług, nie tylko podstawowych:
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Tworzenie warunków do rozwoju zakładów usługowych w zakresie handlu, rzemiosła, gastronomii, obsługi
turystów na terenach przewidzianych w „studium", zgodnie z załącznikiem graficznym.
Następujące istniejące tereny powinny być w perspektywie utrzymane jako usługowe (U) oraz sportu i
rekreacji (US):
▪ we wsi Białowieża (zgodnie z załącznikiem graficznym studium…):
Podolany:
- handel,
- klub wiejski,
- „Białowieża Towarowa”
Stoczek:
-

„Park Pałacowy" z towarzyszącymi usługa
Straż Graniczna
Stacja Geobotaniczna UW
cerkiew pw. św. Mikołaja
plebania
kapliczka przydrożna
kino „Żubr"
obiekt policji
przedszkole
boisko sportowe
bank
szkoła podstawowa i mieszkania
ośrodek zdrowia,
Dom Modlitwy
Park Dyrekcyjny
Kościół Katolicki
plebania
Internat
Zespół Szkół Leśnych
Dom Pomocy Społecznej
Nadleśnictwo Białowieża
zaplecze rekreacyjno - gospodarcze Domu Pomocy Społecznej
Zakład Badania Ssaków PAN

Zastawa:
- skansen
- parking
- teren dawnego dworca Białowieża Pałac
Budy:
- Nadleśnictwo „Zwierzyniec",
- urządzenia turystyki i wypoczynku, w tym budownictwo mieszkaniowo - pensjonatowe,
- urządzenia turystyki i wypoczynku, w tym budownictwo mieszkaniowo - pensjonatowe,
Tabela 2 Ustalenia dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
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Lp
.

Jednostka
osadnicza

1.

cała gmina

Typ
zabudowy

Ustalenia
(zalecenia dla nowej zabudowy)

U
US

▪ uporządkowanie struktury zespołów usługowych, usunięcie
elementów zakłócających, objęcie zabudowy działaniami
rehabilitacyjnymi,
▪ likwidacja zabudowy o charakterze pawilonowym,
▪ lokalizacja obiektów o szczególnych wymaganiach
architektonicznych,
▪ ochrona przed chaotycznym zagospodarowywaniem wnętrz
urbanistycznych ulic (powierzchnia i przestrzeń wnętrza, elewacje i
ogrodzenia),
▪ dostosowanie obiektów i przestrzeni dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
▪ zapewnienie wystarczającej ilości miejsc parkingowych,
▪ wprowadzenie jednolitych nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
▪ wprowadzenie elementów małej architektury i oświetlenia o
jednolitym charakterze,
▪ zachowanie i pielęgnacja istniejącej zieleni,
▪ atrakcyjne zagospodarowanie terenów wypoczynkowo-sportowych,
powiązanie z system ścieżek spacerowych, tras rowerowych,
bryczek itp.
▪ maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje (trzecia
kondygnacja w poddaszu użytkowym),
▪ minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%,
▪ maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki
50%,
▪ elewacje: zabrania się stosowania jakichkolwiek elewacji z tworzyw
sztucznych (tzw. sidingu),
▪ zabrania się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych.

3.4 Kierunki rozwoju rzemiosła oraz tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową.
1) Na terenie gminy może się rozwijać rzemiosło produkcyjne w oparciu o następujące przesłanki:
- istniejące na terenie gminy zakłady rzemieślnicze
- aktywność gospodarczą mieszkańców gminy,
- położenie gminy w obszarze unikatowego środowiska przyrodniczego,
- istniejące niewykorzystane tereny przemysłowo - składowe,
- istniejący niewykorzystany w pełni majątek produkcyjny,
- istniejące na terenie gminy surowce leśne.
2) W polityce gminy należy sprzyjać dalszemu rozwojowi działalności gospodarczej o charakterze
nieuciążliwym dla środowiska przyrodniczego. Działające dziś podmioty powinny być sprawnie
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obsługiwane, by ze strony samorządu miały sprzyjający klimat do rozwoju swoich przedsiębiorstw. Należy
dążyć do rozwoju przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania
rozwojem funkcji produkcyjnych, usługowych i rzemieślniczych powinny być tereny:
Białowieża:
Stoczek

- tereny po bazie GS,
- tereny po byłej masarni GS,
- dawna baza „LAS”
Tabela 3 Wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Lp
Jednostka
Typ
Ustalenia
.
osadnicza
zabudowy
(zalecenia dla nowej zabudowy)
1.

cała gmina

PU

▪ preferowanie rozwoju wyłącznie rzemiosł i zakładów
wytwórczych o tradycyjnych technologiach i ekotechnologiach, o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko,
▪ dążenie do zagospodarowania i przekształcania terenów
poprzemysłowych na usługi,
▪ zakaz eksploatacji surowców mineralnych,
▪ potrzeba zagospodarowania i uporządkowania terenów
wyrobisk poeksploatacyjnych,
▪ zasady dotyczące zabudowy, jak w punkcie 3.3

3.5 Kierunki rozwoju rolnictwa i leśnictwa - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej - tereny leśne.
1) Rolnictwo
Istniejące obecnie uwarunkowania glebowo - rolnicze stanowić będzie w dalszym ciągu podstawę
gospodarki rolnej w gminie. Nie powinna zmniejszać się ilość gospodarstw rolnych. Tempo tych zmian
zależeć będzie od polityki rolnej prowadzonej przez Państwo (ceny produktów rolnych, ceny środków
produkcji, możliwości zbytu, kredytowanie rolnictwa) oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na
wsi poza rolnictwem 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. Powinna wzrosnąć powierzchnia upraw owoców i warzyw. Należy rozwijać
rolnictwo prowadzone metodami ekologicznymi oraz agroturystykę.
Tworzenie warunków do wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla prowadzenia upraw
metodami ekologicznymi powinno polegać na:
a) zachowaniu upraw tradycyjnych,
b) wspieraniu procesu powstawania małych, tradycyjnych gospodarstw rolnych poprzez:
- prowadzenie niezbędnych scaleń i wymianę gruntów,
- popieranie rozwoju urządzeń obsługi rolnictwa i sfery pozarolniczej w celu umożliwienia zwiększenia
miejsc pracy na wsi,
- zakaz powstawania wielkoobszarowych ferm hodowlanych (kurcząt, gęsi, kaczek itp.),
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c) poprawie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez:
- regulacje stosunków wodnych,
- zwiększenie udziału nawożenia naturalnego,
d) wspieraniu rozwoju otoczenia rolnictwa, zbytu produkcji rolnej, przetwórstwa rolniczego i obsługi
weterynaryjnej poprzez:
- promocje terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą,
- stosowanie priorytetów i ulg podatkowych na rzecz rolnictwa,
e) poprawie warunków mieszkaniowych ludności rolniczej poprzez:
- rozwój we wsiach wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągów,
kanalizacji, elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji, usuwania i utylizacji odpadów,
- utrzymanie istniejących urządzeń obsługi rolnictwa i podnoszenie ich standardu,
- poprawa stanu dróg na terenie gminy, zarówno o znaczeniu ponadgminnym, jak też dróg
gminnych i polnych.
2) Kierunki rozwoju rolnictwa, prowadzonego metodami ekologicznymi:
Należy rozwijać ekologizację terenów rolniczych poprzez:
a) zachowanie upraw tradycyjnych,
b) popieranie upraw rodzimych gatunków,
c) wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych,
d) działanie wspierające wszelkie procesy życiowe zachodzące w systemach przyrodniczych,
e) podtrzymywanie i wzmacnianie cykli biologicznych w gospodarstwie; dotyczy to zarówno
mikroorganizmów, flory i fauny glebowej, jak roślin i zwierząt gospodarskich,
f) wykorzystanie odnawialnych zasobów przyrody w oparciu o regionalną organizację produkcji
rolnej,
g) zapewnienie zwierzętom gospodarskim warunków zgodnych z potrzebami bytowymi
poszczególnych gatunków,
h) unikanie jakichkolwiek form skażenia i zanieczyszczenia środowiska w następstwie działalności
rolniczej,
i) utrzymanie genetycznej różnorodności (bogactwa genetycznego) wszystkich żywych składowych
gospodarstwa rolniczego i jego otoczenia, włączając w to ochronę dziko żyjących roślin i
zwierząt,
j) zapewnienie producentom rolnym godnego życia - w ONZ-owskim rozumieniu praw człowieka,
odpowiednich dochodów oraz satysfakcji wynikającej m. in. z udziału w ochronie przyrody i z
poczucia wysokiej rangi zawodu.
3) Leśnictwo
Tereny leśne w gminie zajmują 17775 ha, co stanowi aż 87,5 % ogólnej powierzchni gminy. Do
indywidualnych właścicieli należy tylko 29 ha. Zatem gospodarka leśna w gminie odgrywa zasadnicze
znaczenie. Gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Białowieża opiera się na zasadzie jej trwałego
zrównoważenia oraz ochronie zasobów przyrodniczych w ramach zasad przyjętych dla Leśnego Kompleksu
Promocyjnego.
Z uwagi na przewidywane podniesienie rangi ochronności całego obszaru Puszczy Białowieskiej
wykorzystanie lasów na terenie gminy może ulec w przyszłości zasadniczej zmianie. Ochrona i hodowla
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lasów odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi dla L.K.P, PB, NATURA 2000, Biosfera i ustaleniami
planów urządzenia lasu.

3.6 Kierunki rozwoju obszarów turystyczno - wypoczynkowych.
Szeroko pojęta turystyka jest jednym z najważniejszych kierunków gospodarki gminy. Należy umożliwić
wstęp i swobodne poruszanie się po terenie puszczy, z wyjątkiem obszarów ochrony ścisłej, dla których
organ zarządzający opracuje indywidualne zasady udostępnienia (tereny takie mogą być ustanawiane także
poza BPN). Ukierunkowanie i właściwe przestrzenne rozlokowanie (dekoncentracja) ruchu turystycznego
powinno być osiągnięte poprzez odpowiedni przebieg, rozmieszczenie, dostępność, atrakcyjność i właściwe
oznakowanie szlaków turystycznych oraz zapewnienie pełnej i aktualnej informacji docierającej do każdego
turysty. Dobrze zorganizowana turystyka nie będzie miała negatywnego wpływu na przyrodę puszczy. Z
uwagi na dużą powierzchnię i naturalną niedostępność (podmokły teren, oddalenie od dróg i osad) znaczne
części puszczy w sposób naturalny są zabezpieczone przed nadmierną penetracją ludzką.
Z każdej miejscowości powinien wychodzić szlak turystyczny (ścieżka edukacyjna) tworzący pętlę, dla
krótszych wycieczek i łączący się z siecią szlaków obejmujących całą Puszczę - na dłuższe eskapady. Szlaki
turystyczne powinny być bardzo zróżnicowane i charakteryzować się wysokimi walorami edukacyjnymi.
Należy też, oprócz różnej długości tras pieszych, przewidzieć szlaki rowerowe, konne (zarówno pod
wierzch, jak i dla bryczek). Obok elementów przyrodniczych, szlaki powinny uwzględniać elementy
kulturowe (historyczne, etnograficzne i sakralne). Należy rozważyć pobudowanie na skraju puszczy
edukacyjnego ogrodu botanicznego. Należy też rozważyć zlokalizowanie przy kilku szlakach turystycznych
dodatkowych polan karmowych, stwarzających możliwość obserwacji dzikich zwierząt, w tym żubrów.
Białowieża, jako siedziba Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Białowieża oraz związanych z
nimi placówek edukacyjnych i zakładów naukowych powinna pozostać ważnym centrum ruchu
turystycznego, zwłaszcza związanego z edukacją i turystyką kwalifikowaną. Należy promować Białowieżę
jako ośrodek konferencyjny, bardzo atrakcyjny dla organizowania niedużych i średniej wielkości
sympozjów, zjazdów, konferencji oraz kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Możliwe jest
także organizowanie przez Nadleśnictwo i Park, przy współpracy z samorządami lokalnymi, zawodów
sportowych (np. biegów przełajowych, biegów narciarskich itp.).
Obszary i urządzenia wypoczynkowe powinny być w gminie podstawą bytu mieszkańców gminy gdyż, są tu
wybitne obszary przyrodnicze i historyczno - kulturowe. W rozwoju obszarów, urządzeń wypoczynkowych i
turystycznych należy brać pod uwagę istniejące już w Białowieży i na terenie gminy obszary i urządzenia
omówione w uwarunkowaniach niniejszego „studium”. Zakłada się ponadto powiększenie istniejących
możliwości poprzez określenie w „studium" nowych terenów przydatnych do rozwoju urządzeń obsługi
turystów tj.:
- rozwój urządzeń turystyczno - wypoczynkowych na terenie lasów przewidzianych do zagospodarowania
komunalnego w rejonie wsi Grudki,
- rozwój urządzeń usługowo - turystycznych w Białowieży na terenach: Stacja Towarowa / Pałacowa oraz
we wsi Budy (zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego),
- wyznaczenie ścieżek rowerowych, dydaktycznych oraz szlaków turystycznych,
- zaleca się przystosowanie zbiorników wodnych położonych w Parku Pałacowym dla potrzeb rekreacji a
rzekę Narewkę do zagospodarowania jako szlaku turystyki wodnej o funkcji edukacyjnej – w uzgodnieniu
z właścicielami terenów w dostosowaniu do obowiązujących przepisów,
- odtworzenie i zagospodarowanie na potrzeby turystyki linii kolejowej Hajnówka - Grudki - Białowieża,
- wykorzystanie przestrzeni historyczno – kulturowej gminy.
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4. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY
PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK
Zakłada się zachowanie podstawowych elementów systemu przyrodniczego gminy - ochronę walorów
ekologicznych i wzbogacenie wartości użytkowych oraz ich racjonalne wykorzystanie w rozwoju gminy
przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania całego systemu przyrodniczego w powiązaniu z systemem
wojewódzkim i krajowym.
4.1 Sieć dolin rzecznych.
1) Sieć dolin rzecznych tworzą:
a) dolina rzeki Narewki - element wielkoprzestrzenny systemu przyrodniczego, stanowiący ciąg
powiązań przyrodniczych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym i funkcjach: ekologicznej,
bioklimatycznej, krajobrazowej i gospodarczej,
b) geomorfologiczne pozostałości po ciekach: Leśnej Prawej, Orłówki, Hwoźnej, Łutowni, Przewłoki i
innych mniejszych cieków wodnych oraz obniżeń terenowych - elementy drobnoprzestrzenne systemu
przyrodniczego, stanowiące korytarze przyrodnicze o znaczeniu lokalnym i funkcjach: ekologicznych,
krajobrazowych i gospodarczych.
2) Podstawowe kierunki zagospodarowania tych obszarów to;
a) zachowanie oraz poprawa funkcji i walorów środowiska przyrodniczego,
b) ochrona przed zainwestowaniem i degradacją sanitarną oraz wysuszaniem,
3) W celu realizacji w/w kierunków ustala się poniższe zasady zagospodarowania:
a) utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania jako ciągi naturalnej zieleni łąkowo - pastwiskowej
z lokalnymi skupiskami lasów łęgowych, wraz z możliwością realizacji w ich obrębie zbiorników
małej retencji, a także uznawania wybranych fragmentów najbardziej aktywnych biologicznie za użytki
ekologiczne,
b) wskazane jest dalsze wykonanie renaturalizacji obszaru, polegającej na remeandryzacji fragmentu
rzeki Narewki na odcinku między mostami Białowieża i Towarowa,
c) dopuszcza się realizację zbiornika małej retencji wodnej w dolinie rz. Narewki na zachód od ulicy
Mostowej (WS) z możliwością przystosowania do potrzeb rekreacyjnych dla mieszkańców Białowieży
i turystów,
d) obowiązują zakazy:
▪ odprowadzania ścieków sanitarnych (nieczyszczonych i oczyszczonych) w ilości, która nie pozwala
na utrzymanie odpowiedniej (planowanej) klasy czystości wód poszczególnych odbiorników,
▪ realizacji obiektów kubaturowych,
▪ realizacji zbiorników i rurociągów do magazynowania i transportu olejów i smarów,
▪ zakładania i budowy stacji paliw,
▪ lokalizacji wysypisk odpadów stałych i płynnych,
▪ lokalizacji i realizacji wszelkiej zabudowy w granicach zasięgu fali powodziowej rzeki Narewki, z
wyjątkiem obiektów hydrotechnicznych,
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4.2 Lasy.
Lasy są elementem podstawowym w systemie ekologiczno-przyrodniczym gminy. Zwarty kompleks leśny
Puszczy Białowieskiej jest częścią systemu przyrodniczego o znaczeniu ponadregionalnym i funkcjach:
ekologicznej (wiodącej), gospodarczej, bioklimatycznej, krajobrazowej, naukowo-dydaktycznej i
rekreacyjnej.
1) Podstawowe kierunki zagospodarowania obszarów leśnych to:
a) zachowanie naturalności, wysokiej różnorodności biologicznej oraz ochrona walorów przyrodniczych i
użytkowych,
b) utrzymanie trwałości i ciągłości funkcjonowania ekosystemów leśnych w ramach systemu
ekologicznego gminy, województwa i kraju oraz racjonalne wykorzystanie dla potrzeb naukowo –
badawczych, edukacyjnych, gospodarczych i turystyczno - rekreacyjnych.
2) W celu realizacji w/w kierunków przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:
a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasu i obowiązującymi zasadami
dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Białowieskiej, NATURA 2000, Obszaru Chronionego
Krajobrazu PB i Rezerwatu Biosfery,
b) udostępnianie lasów (głównie w rejonie drogi Hajnówka - Białowieża, wsi Grudki oraz wsi
Teremiski, Pogorzelce, Budy), dla potrzeb edukacyjnych i rekreacyjno - wypoczynkowych,
c) wykonywanie sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych o kierunku leśnym, rolnym lub
wodnym,
d) wprowadza się zakazy i ograniczenia dotyczące głównie:
▪ zabudowy z wyjątkiem urządzeń integralnie związanych z ich funkcją,
▪ realizacji przebiegu urządzeń liniowych (linie elektroenergetyczne, gazociągów, rurociągów,
kolektorów sanitarnych, linii telekomunikacyjnych, dróg itp.) wymagających znacznej przecinki
drzew,
▪ wykonywania melioracji naruszających układ stosunków wodnych w dolinach rzecznych na
obszarach leśnych i prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu,
▪ innych działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów.
4.3 Zieleń urządzona:
1) Parki, skwery, zieleń uliczna (drogowa), ogrodów przydomowych, przykościelna, cmentarna itp. –
są to elementy uzupełniające system przyrodniczy gminy o znaczeniu lokalnym, funkcjonujące we wsi
Białowieża i innych jednostek osadniczych gminy (ZP).
2) Podstawowy kierunek zagospodarowania zieleni urządzonej to ochrona jej powierzchni i form
zagospodarowania przed likwidacją z wyjątkiem szczególnych przypadków, wynikających z ochrony
dóbr kultury oraz realizacji bardzo ważnych elementów komunikacyjnych lub infrastrukturalnych.
3) W celu realizacji ochrony zieleni urządzonej ustala się w szczególności :
▪ zakaz przeznaczania tych terenów na inne cele w miejscowych planach zagospodarowania
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przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
▪ obowiązek doboru odpowiednich do warunków siedliskowych i układów przestrzennych gatunków
zieleni,
▪ zachowanie funkcji zieleni cmentarnej, obowiązek przestrzegania wymogów konserwatorskich w
użytkowaniu i zagospodarowaniu obiektów stanowiących przedmiot ochrony konserwatorskiej.
4.4 Obiekty i obszary prawnie chronione - szczególne formy ochrony przyrody.
1) Na terenie gminy Białowieża obszarami i obiektami prawnie chronionymi są:
a) Białowieski Park Narodowy1 wraz z otuliną, powołany Rozporządzeniem R.M. z dnia 21 XI. 1947
(Dz. U. 74 poz. 469) i powiększony rozporządzeniem R.M. z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
424). Białowieski Park Narodowy zajmuje łącznie 10517,27 ha, w tym: Rezerwat ścisły Obszar
Ochrony Ścisłej - 4747,17 ha, strefa ochronna - 276 ha, Park Pałacowy - 47,77 ha oraz Ośrodek
Hodowli Żubrów z rezerwatem hodowlanym żubrów i rezerwatem pokazowym zwierząt. W 1977 r.
B.P.N. został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, a w 1979 r. został wpisany na
Listę Dziedzictwa Światowego. Od 1992 r. wraz z częścią Białoruskiego Parku Narodowego
„Białowieżskaja Puszcza" tworzy pierwszy w Europie Transgraniczny „Obiekt Dziedzictwa
Światowego”. Zasady funkcjonowania Parku określa Rozporządzenie powołujące Park,
b) Rezerwaty przyrody:
▪ Rez. Krajobrazowy im. Prof. Władysława Szafera - uznany w 1969 r. o pow.1343,91 ha w tym na
terenie Gminy Białowieża 657,06 ha. Jest to rezerwat obejmujący naturalne zbiorowiska leśne
grądowe i typu boru mieszanego. W części środkowej rezerwatu występuje zbiorowisko dąbrowy
świetlistej odznaczające się dużym bogactwem florystycznym.
▪ „Pogorzelce” - uznany w 1974 r. o pow. 7,64 ha. Jest to rezerwat leśny, którego celem jest ochrona i
zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskami leśnymi
grądowymi z dużym udziałem lipy drobnolistnej.
▪ „Wysokie Bagno” - uznany w 1979 r. o pow.78,54 ha. Jest to rezerwat leśno - torfowiskowy. Celem
ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie rozległego torfowiska porośniętego borem świerkowym
oraz fragmentu zatorfionej doliny rzeki Narewki ze stanowiskiem bobrów.
▪ „Podolany” - uznany w 1995 r. o pow. 15,10 ha. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie
typowych dla Puszczy Białowieskiej zbiorowisk leśnych grądowych odznaczających się dużym
udziałem dorodnych pomnikowych dębów.
▪ „Podcerkwa” - uznany w 1995 r. o pow.228,12 ha. Jest to rezerwat faunistyczny, którego celem
ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi
środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków
oraz występowaniem form endemicznych.
▪ „Kozłowe Borki” - uznany w 1995 r. o pow. 246,97 ha. Jest to rezerwat leśny, którego celem ochrony
jest zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych z dużym udziałem boru świerkowo1

wg Krystyny Falińskiej (Puszcza Białowieska: zielonym szlakiem, Nadleśnictwo Białowieża, Browsk
i Hajnówka, Białystok, Łuk, 1999), „rok 1921 przyjmuje się jako datę powstania, choć powołano wówczas do życia
odrębne leśnictwo Rezerwat, którego kierownikiem został wybitny botanik prof. dr Józef Paczowski, a w roku 1928
jego następcą został prof. dr Jan Jerzy Karpiński. Rezerwat powołano dzięki inicjatywie i staraniom przyrodników i
leśników na czele z prof. dr Władysławem Szaferem. Nazwę „Park Narodowy” rezerwat uzyskał dopiero w roku
1932. Podstawy prawne BPN otrzymał dopiero w roku 1947.”
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torfowcowego o charakterze borealnym i bogatej florze mszaków.
▪ „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”- uznany w 2003 r. o pow. 3071,80 ha na terenie Gminy
Białowieża. Celem rezerwatu jest zachowanie naturalnych lub zbliżonych do naturalnych typowych
dla Puszczy Białowieskiej łęgów, olsów oraz siedlisk leśnych z dominacją starszych drzewostanów i
utrzymanie procesów ekologicznych,
c) Pomniki przyrody
Z definicji pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe
oraz jaskinie.
Na terenie gminy dominującą formą ochrony pomnikowej są drzewa, których łączna liczba na stanowiskach
pojedynczych i w pomnikach grupowych wynosi 641, ponadto są tu obecne 4 głazy narzutowe (dane na
podstawie inwentaryzacji GDOŚ 2016 r., zał. 13 Tabela. Zestawienie pomników przyrody). .
d) Użytki ekologiczne
W Puszczy Białowieskiej są to najczęściej bagna, torfowiska i szuwary, oczka wodne i starorzecza oraz kępy
drzew i krzewów. Celem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich
powierzchniowo obiektów, ale cennych przyrodniczo, na których nie projektuje się żadnych zabiegów
gospodarczych. Obecnie użytki ekologiczne ustanawiane są uchwałą przez radę gminy, która wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Instytucja sprawująca nadzór nad użytkiem
powinna umieścić tablicę informacyjną o nazwie użytku i obowiązujących zakazach.
Do chwili obecnej w gminie Białowieża utworzono 10 użytków ekologicznych (wszystkie na terenie
zarządzanym przez Nadleśnictwo Białowieża), uznanych Uchwałą Nr XV/93/12 Rady Gminy Białowieża z
dnia 10 września 2012 r. Ich łączna powierzchnia wynosi 54,32 ha.
Tabela 6. Zestawienie użytków ekologicznych w gminie Białowieża
Powierzchnia
[ha]

Lp.

Leśnictwo

Cel powołania użytku

1

Teremiski

1,14

Zachowanie naturalnego, śródleśnego, zatorfionego,
bezodpływowego obniżenia z szeregiem zbiorowisk zawierającym
w swym składzie rzadkie gatunki roślin.

2

Teremiski

0,71

Zachowanie naturalnej roślinności w śródleśnym bezdrzewnym
obniżeniu terenu.

3

Teremiski

0,45

Zachowanie naturalnej roślinności nieleśnej występującej w
otoczeniu lasu.

4

Teremiski

1,31

Zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych w zatorfionej
dolinie strumenia.

5

Batorówka

2,41

Zachowanie śródleśnego zatorfionego obniżenia z naturalnymi
zbiorowiskami szuwarowymi i łąkowymi, ze stanowiskami rzadkich
gatunków roślin
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6

Batorówka

39,61

Zachowanie naturalnego torfowiska w dolinie rzeki z szeregiem
naturalnych zbiorowisk roślinnych i ze stanowiskami rzadkich i
chronionych gatunków roślin.

7

Nowe

0,28

Zachowanie śródleśnego bagienka o naturalnym charakterze z
kilkoma naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi, z bogatym
stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia).

8

Grudki

3,96

Zachowanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

9

Stoczek

0,32

Zachowanie naturalnego śródleśnego mokradła z kilkoma
naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.

10

Stoczek

3,63

Zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych w dolinie rzeki
Narewki.

Łącznie

54,32

źródło: dane Nadleśnictwo Białowieża 2016

2) Obszar całej gminy wchodzi w skład:
▪ Obszaru Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" utworzony uchwałą Nr XII/84/86
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. nr 12,
poz. 128), o powierzchni 76 303,14 ha, na terenie gminy Białowieża zajmuje 14 202,56 ha. Obszar
Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/203/16
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 25 marca
2016 r. poz. 1504) - poza terenami BPN,
▪ Rezerwatu Biosfery UNESCO „Białowieża” (BPN od 1977 r., cała Puszcza od 2005 r.),
▪ Obszaru NATURA 2000 Puszcza Białowieska PLC 200004 (od 2004 r.),
▪ Cały obszar gminy Białowieża usytuowany jest w Obszarze Węzłowym Puszcza Białowieska (GKPn2), elementem wspólnotowej, krajowej i regionalnej sieci ekologicznej.
3) Podstawowy kierunek zagospodarowania w/w obiektów to:
a) zachowanie przed likwidacją i degradacją oraz możliwość tworzenia nowych form ochrony,
b) zapewnienie właściwego funkcjonowania struktur przyrodniczych,
c) objęcie szczególną ochroną obiektów o wartościach kulturowych, zgodnie z pkt. 5.1 (cmentarzyska
kurhanowe, mogiły powstańców, krzyże przydrożne, kapliczki, tradycyjne stare budownictwo itp.);
konieczna jest ich inwentaryzacja, a następnie zabezpieczenie, odnawianie i udostępnienie do
zwiedzania.
4) Realizacja w/w kierunków zagospodarowania wymagać będzie:
a) uwzględnienia zapisów planu ochrony obowiązującego obecnie dla Białowieskiego Parku Narodowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego (Dz.U.2014.1735), który szczegółowo określił cele ochrony
przyrody oraz przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji na obszarze BPN.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku NarodowegoNa podstawie art. 19 ust. 5 w
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związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz. 627, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego, który staje się planem
ochrony dla części obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Białowieska (kod obszaru PLC
200004) pokrywającej się z granicami Parku, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M.H. Grabowski
PLAN OCHRONY DLA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ CZĘŚCI
OBSZARU
SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW PUSZCZA BIAŁOWIESKA (KOD
OBSZARU PLC 200004) POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z GRANICAMI PARKU
Rozdział 1
CELE OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARZE PARKU ORAZ WSKAZANIE
PRZYRODNICZYCH I SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ ICH REALIZACJI
1. Celem ochrony przyrody jest:
1) zachowanie unikatowego w skali światowej ekosystemu leśnego wraz z różnorodnością
biologiczną kształtowaną w wyniku procesów naturalnych oraz zachodzących procesów
biologicznych, ekologicznych i ewolucyjnych oraz procesów i struktur geologicznych,
geomorfologicznych, hydrologicznych i glebowych (nadrzędny cel ochrony przyrody Parku);
2)
zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych
charakterystycznych dla niżowych lasów naturalnych strefy boreonemoralnej, w szczególności
procesów o charakterze wielkoobszarowym i długoterminowym;
3) ochrona różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym (zróżnicowanie genetyczne
gatunku), międzygatunkowym i ekosystemowym;
4) ochrona żubra (Bison bonasus) na całym obszarze występowania białowieskiej populacji tego
gatunku oraz korytarzy ekologicznych, zapewniających możliwość jego rozprzestrzeniania się.
1.1. Celem ochrony przyrody nieożywionej jest:
1) zachowanie warunków do niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych;
2) zachowanie naturalnych procesów i struktur geologicznych, geomorfologicznych,
hydrologicznych oraz
glebowych i glebotwórczych;
3) ochrona zasobów wodnych i zwiększenie retencyjnych zdolności siedlisk;
4) zachowanie gleb organicznych;
5) ochrona gleb, wód i powietrza przed zanieczyszczeniem.
1.2. Celem ochrony ekosystemów jest:
1) zachowanie naturalnej różnorodności siedlisk;
2) zachowanie różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślin, grzybów i zwierząt;
3) ograniczanie antropopresji;
4) przeciwdziałanie inwazjom gatunków obcych.
(…)
1.3. Celem ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk jest:
1) utrzymanie różnorodności gatunkowej;
2) utrzymanie różnorodności mikrosiedlisk i miejsc rozwoju;
3) zapewnienie ciągłości istnienia i przywracanie siedlisk;
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4) stwarzanie warunków środowiskowych sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu
ochrony rzadkich lub zagrożonych gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt, w
szczególności: (….)
1.4. Celem ochrony krajobrazu jest:
1) zachowanie wzajemnej struktury krajobrazu kulturowego (zabudowa, formy użytkowania
ziemi) i przyrodniczego (mozaika ekosystemów) ukształtowanej w procesie historycznym;
2) utrzymanie otwartych przestrzeni i cech charakterystycznych stanowiących o specyfice
krajobrazów;
3) zachowanie podstawowych układów przestrzennych, ciągów komunikacyjnych oraz ciągów
widokowych (osie widokowe, otwarcia widokowe) o szczególnych walorach krajobrazowych;
4) zachowanie punktów widokowych.
1.5. Celem ochrony wartości kulturowych jest:
1) zachowanie i upowszechnianie materialnych oraz niematerialnych zasobów kulturowych;
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym i rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru
zabytków;
3) promowanie regionalnych form architektonicznych oraz tradycyjnych materiałów
budowlanych i konstrukcji;
4) zachowanie stanowisk archeologicznych. (...)
5) W celu realizacji w/w kierunków zagospodarowania wprowadza się zakazy zabudowy (obowiązujące na
terenie całej gminy):
▪
▪
▪
▪

zabudowy terenów BPN i leśnych z wyjątkiem urządzeń związanych z ich funkcją,
tereny dolin rzecznych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
tereny obszarów leśnych (poza obszarami wyznaczonymi pod planowaną zabudowę lub inne cele),
tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, które objęte są zadaniami
ochronnymi określonymi w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Puszcza Białowieska PLC200004 (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz.3600).
▪ tereny o ograniczonej możliwości zabudowy - tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o
ochronie przyrody, które kolidują z zadaniami ochronnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego
Parku Narodowego (Dz.U.2014.1735).

4.5. Kierunki i zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.
Zakłada się utrzymanie istniejącego stanu sieci wodnej w regionie puszczy i jej otulinie, dopuszczając w
uzasadnionych przypadkach renaturalizację niektórych cieków i odtworzenie stosunków wodnych na
terenach osuszonych (torfowiska, olsy itp.). Szczególną ochroną powinny być objęte puszczańskie źródliska
wodne. Dopuszcza się budowę zbiornika wodnego tylko pod warunkiem, że nie zakłóci ona naturalnych
reżimów hydrologicznych i procesów ekologicznych. Należy kontynuować stały monitoring poziomu wód
gruntowych i przepływu wody na wybranych przekrojach rzek. Należy rozważyć program renaturalizacji
skanalizowanych odcinków rzeki Narewki. Pożądane jest przeprowadzenie szczegółowych badań i analiz
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dotyczących poziomu i kierunku odpływu wód gruntowych.
1) Kierunki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych to:
a) utrzymanie odpowiednich klas czystości wód powierzchniowych:
– rzeki Narewki - I klasa czystości
– rzeki Leśnej Prawej - I klasa czystości
– pozostałych rzek - I klasa czystości,
b) ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami sanitarnymi i przemysłowymi,
c) utrzymanie nienaruszalnego przepływu biologicznego w podstawowych przekrojach rzek gminy
Białowieża.
2) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
a) zakazu odprowadzania do wód powierzchniowych (rzek, zbiorników wodnych) i gruntów, ścieków
nieoczyszczonych,
b) zasady odprowadzania i oczyszczanie ścieków sanitarnych szczegółowo zostały określone w punkcie
7.2 przedmiotowego tekstu.

4.6. Kierunki ochrony sanitarnej powietrza atmosferycznego
Należy dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w regionie puszczy i w jej pobliżu, aby zachować
wyjątkowe walory przyrodnicze tego obszaru oraz polepszyć warunki życia mieszkańców, a także zwiększyć
atrakcyjność pobytu turystów. Niezbędne jest przyśpieszenie przebudowy istniejących kotłowni węglowych
na opalane paliwami ekologicznymi.
1) Kierunki ochrony powietrza atmosferycznego to:
a) przeciwdziałanie wzrostowi zanieczyszczeń powietrza głównie produktami pochodzącymi z procesów
energetycznych, przemysłowych oraz komunikacji (zwłaszcza pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki
oraz azotu i ołowiu),
b) poprawa warunków życia ludzi zamieszkałych na terenach w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń, a
w szczególności na terenie jednostki osadniczej Białowieża charakteryzujące się znaczną koncentracją
lokalnych źródeł ciepła.
2) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
a) obowiązku stałego monitoringu atmosfery jako podstawy ustalania lokalnych, jednostkowych norm
emisji zanieczyszczeń lub ich likwidacji w formie wydawanych decyzji przez uprawnione jednostki
państwowe i samorządowe,
b) stosowania nowych nośników energetycznych (gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej)
o mniejszej uciążliwości dla środowiska,
c) utrzymanie zasady, że ponadnormatywna uciążliwość sanitarna obiektów powinna mieścić się w
granicach własnych działek,
d) utrzymania dobrego stanu dróg kołowych a zwłaszcza drogi wojewódzkiej Hajnówka – Białowieża,
łącznie z zachowaniem płynności ruchu na tych drogach,
e) przestrzegania dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu określonych
dla obszarów podlegających szczególnej ochronie,
f) dopłat rządowych do paliw ekologicznych, a w dalszej kolejności zobowiązań dla właścicieli budynków
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do stosowania nowych nośników energetycznych o mniejszej uciążliwości dla środowiska.
4.7. Kierunki ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami oraz przed szkodliwym
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.
1) Kierunek ochrony w/w zakresie dotyczy minimalizacji poziomu hałasu i wibracji głównie w obszarach
stałego pobytu ludzi i rekreacji,
2) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
a) eliminacji z obszarów zamieszkałych źródeł hałasu o ponadnormatywnym natężeniu poprzez
zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń,
b) przestrzeganie zasady, iż hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne poziomy nie mogą wychodzić
poza obręb działki, na której są usytuowane,
c) określenia zasad i warunków sytuowania nowej zabudowy w stosunku do dróg o znacznej uciążliwości
akustycznej,
d) wykonywania prognoz oddziaływania projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenów na etapie
sporządzania miejscowych planów i na tej podstawie eliminowania zamierzeń planistycznych
zagrażających środowisku,
e) uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o
warunkach zabudowy norm emisyjnych i standardów środowiska, zgodnie ze stosownymi
rozporządzeniami wykonawczymi.
f) na terenie gminy Białowieża nie występuje szkodliwe elektromagnetyczne promieniowanie
niejonizujące - brak linii elektroenergetycznych WN,
g) nadmienia się, iż zagrożenia o niewiadomym stopniu działania wiążą się z przelotem nad BPN
samolotów pasażerskich – korytarz powietrzny Warszawa - Mińsk – Moskwa.
h) przestrzegania i uwzględniania w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz w
decyzjach o warunkach zabudowy wartości progowych poziomu hałasu określonych w przepisach
szczególnych, aktualnie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.).
ZAŁĄCZNIK
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112,j.t.).
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
Tabela. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz
linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie
do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe 1)
LAeq D
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom
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Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LAeq D
przedział czasu odniesienia
równy 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie

LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy
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następującym

1

a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży2)
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

3

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowousługowe

65

56

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców3)

68

60

55

45

Objaśnienia:
1)

2)

3)

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców
powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

4.8. Kierunki i zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi.
1) Kierunki ochrony powierzchni ziemi i racjonalnego wykorzystania jej walorów użytkowych w rozwoju
gminy to:
a) ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi,
b) przeznaczanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej na cele inne niż rolnicze,
c) ochrona powierzchni ziemi przed negatywnymi skutkami powierzchniowej eksploatacji surowców
mineralnych,
d) zakaz pozyskiwania torfów.
2) Realizacja w/w kierunków wymagać będzie w szczególności:
a) utrzymania wartościowych i intensywnie użytkowanych gruntów rolnych jako rolniczej przestrzeni
produkcyjnej z ew. zachowaniem dotychczasowych form użytkowania i kierunków produkcji przy
jednoczesnym prowadzeniu działań inspirujących na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego,

42

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA
- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -

b) na etapie sporządzania planów miejscowych przyjmowania zwartych kompleksów gleb chronionych (na
podstawie przepisów odrębnych) za ogranicznik rozwoju budownictwa pozarolniczego z zastosowaniem
ustawowych przepisów,
c) rekultywacja terenów powyrobiskowych,
3) W celu realizacji w/w kierunków ochrony wprowadza się zakaz zabudowy terenów rolniczych (realizacji
jakichkolwiek obiektów kubaturowych) obowiązujący na terenie całej gminy:
a) dla terenów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, które objęte są zadaniami
ochronnymi określonymi w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z
dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Białowieska PLC200004 (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz.3600).
b) tereny o ograniczonej możliwości zabudowy - tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody, które kolidują z zadaniami ochronnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego
(Dz.U.2014.1735).
5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę zabytków wpisanych do rejestru i ich otoczenia
oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Obecnie Białowieża
posiada gminną ewidencję zabytków oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Białowieża na lata 20122016”.
Materiały dotyczące stanu kulturowego i zabytków zgromadzone na potrzeby niniejszego opracowania
składają się głównie z danych z archiwum Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Białymstoku, danych ze Studium historyczno-urbanistycznego Białowieży, wykonanego w P.P. Konserwacji
Zabytków w Warszawie oraz innych zgromadzonych danych.

5.1. Obiekty zabytkowe na terenie Gminy Białowieża.

Gmina

1

Białowieża

Białowieża

Adres

Zabytek

Część układu osady,
XVI-XIX w.
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x

Wpisany do rejestru

Miejscowość

Wyłączony

Lp.

Włączony

5.1.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki nie wpisane do rejestru (ujęte w
wojewódzkiej ewidencji zabytków)
– wg zestawienia PWKZ (pismo R.2.2017.RS – z dnia 31.01.2017r.).

x

Nr rej.

386 z dn.
14.01.1987 r.

I dz.
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2

Białowieża

Białowieża

Ul. Stoczek

Kościół par. p.w. św.
Teresy od Dzieciątka
Jezus

x

x

3

Białowieża

Białowieża

Ul. Stoczek

Plebania katolicka

x

x

4

Białowieża

Białowieża

5

Białowieża

Białowieża

6

Białowieża

Białowieża

7

Białowieża

Białowieża

8

Białowieża

Białowieża

Ul. Zaułek
Rudników 14

9

Białowieża

Białowieża

Ul. Sportowa

Ul. Sportowa 3

Cmentarz
przykościelny p.w. św.
Teresy od Dzieciątka
Jezus
Cerkiew prawosławna
par. p.w. św. Mikołaja
Cudotwórcy
Dom duchowieństwa
prawosławnego
Cerkiew grekokatolicka, ob.
prawosławna
cmentarna p.w. śś.
Cyryla i Metodego
Dom, ob. modlitewny
Polskiego Kościoła
Chrześcijan Baptystów
Kapliczka
prawosławna
Cmentarz parafii
prawosławnej,
rzymskokatolickiej i
baptystów
Cmentarz wojenny –
miejsce straceń
Cmentarz – zbiorowa
mogiła z II Wojny
Światowej

KL. WKZ –
5340/19/80
KL. WKZ –
5340/20/80

x

x

x

321 z dn.
18.08.1969 r.

KL. III680/1/68

x

x

369 z dn.
23.10.1975 r.

KL. WKZ –
680/19/75

x

x

A-549 (d. 409)
z dn.
19.10.1977 r.

KL. WKZ –
5340/25/77 r.

x

A-548 (d. 456)
z dn.
09.08.1979 r.

KL. WKZ –
5340/32/79

x
x

10

Białowieża

Białowieża

11

Białowieża

Białowieża

12

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany

13

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Dom hofmarszalski w
zespole pałacowym

x

x

14

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa 2/3

Dom jegierski 2/3 w
zespole pałacowym

x

x

15

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Dom szoferów w
zespole pałacowym

x

x

16

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Dom, tzw. mały dom
jegierski

x

x

17

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

D. leśniczówka w
zespole pałacowym

x

x

18

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Młyn w zespole
pałacowym

x

x

19

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

d. stajnie i
powozownia w zespole
pałacowym

x

x

20

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Magazyn w zespole
pałacowym

x

x

21

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

d. łaźnia w zespole

x

x

44

A-546 (d. 498)
z dn.
04.03.1980 r.
A-547 (d. 499)
z dn.
04.03.1980 r.

x
x
x
A-561 (d. 502)
z dn.
20.10.1981 r.
A-562 (d. 485)
z dn.
24.03.1980 r.
A-563 (d. 612)
z dn.
19.12.1985 r.
A-585 z dn.
19.06.2015 r.
A-564 (d. 458)
z dn.
16.08.1979 r.
A-568 (d. 486)
z dn.
26.03.1980 r.
A-566 (d. 603)
z dn.
18.12.1985 r.
A-569 (d. 461)
z dn.
20.08.1979 r.
A-567 (d. 611)

KL. WKZ –
5340/2/81
KL. WKZ –
5340/6/80
KL. WKZ –
5340/15/85

KL. WKZ –
5340/34/79
KL. WKZ –
5340/7/80
KL. WKZ –
5340/6/85
KL. WKZ –
5340/37/79
KL. WKZ –
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z dn.
23.12.1985 r.

pałacowym

22

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Brama wjazdowa do
Parku Pałacowego

x

23

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa

Budynek bramy w
zespole pałacowym

x

24

Białowieża

Białowieża

Ul. Parkowa 9

Dom mieszkalny nr 9
w zespole pałacowym

x

x

25

Białowieża

Białowieża

Park pałacowy

x

x

26

Białowieża

Białowieża

Budynek Zarządu
Puszczy Białowieskiej

x

27

Białowieża

Białowieża

Magazyn

x

28

Białowieża

Białowieża

29

Białowieża

Białowieża

30

Białowieża

Białowieża

31

Białowieża

Białowieża

32

Białowieża

Białowieża

33

Białowieża

Białowieża

34

Białowieża

Białowieża

35

Białowieża

Białowieża

36

Białowieża

Białowieża

37

Białowieża

Białowieża

38

Białowieża

Białowieża

39

Białowieża

Białowieża

40

Białowieża

Białowieża

41

Białowieża

Białowieża

42

Białowieża

Białowieża

43

Białowieża

Białowieża

44

Białowieża

Białowieża

45

Białowieża

Białowieża

Ul. Park
Dyrekcyjny 4
Ul. Park
Dyrekcyjny 4
Ul. Park
Dyrekcyjny 4
Ul. Park
Dyrekcyjny 4a
Ul. Park
Dyrekcyjny 4a
Ul. Park
Dyrekcyjny 4a
Ul. Park
Dyrekcyjny 7
Ul. Park
Dyrekcyjny 8
Ul. Park
Dyrekcyjny 10
Ul. Park
Dyrekcyjny 11
Ul. Park
Dyrekcyjny 12
Ul. Park
Dyrekcyjny 13
Ul. Park
Dyrekcyjny 14
Ul. Park
Dyrekcyjny 15
Ul. Park
Dyrekcyjny 19
Ul. Park
Dyrekcyjny 21

Stacja
Białowieża
Towarowa
Stacja
Białowieża
Towarowa

Internat męski
gimnazjum leśnego,
ob. dom mieszkalny nr
4
Stolarnia, następnie
garaż nr 4a
Stróżówka, ob. dom
mieszkalny nr 4a

x
KL. WKZ –
5340/3/81
KL. WKZ –
5340/39/79

x
x
x

Dom urzędniczy nr 7

x

x

Dom urzędniczy nr 8

x

x

Dom urzędniczy nr 10

x

x

Dom urzędniczy nr 11

x

x

Dom urzędniczy nr 12

x

Dom urzędniczy nr 13

x

Dom urzędniczy nr 14

x

Dom urzędniczy nr 15

x

x

Dom urzędniczy nr 19

x

x

Dom urzędniczy nr 21

x

Park dyrekcyjny

x

Zespół budynków
Białowieża Towarowa

45

A-570 (d. 503)
z dn.
20.10.1981 r.
A-565 (d. 463)
z dn.
25.08.1979 r.
A-571 (d. 351)
z dn.
28.02.1975 r.

x

Stołówka nr 4a

Dworzec kolejowy
PKP Białowieża
Towarowa
Wieża w zespole stacji
Białowieża Towarowa

5340/14/85

625 z dn.
29.12.1986 r.
625 z dn.
29.12.1986 r.
625 z dn.
29.12.1986 r.
625 z dn.
29.12.1986 r.

KL. WKZ –
5340/11/86
KL. WKZ –
5340/11/86
KL. WKZ –
5340/11/86
KL. WKZ –
5340/11/86

625 z dn.
29.12.1986 r.

KL. WKZ –
5340/11/86

625 z dn.
29.12.1986 r.
625 z dn.
29.12.1986 r.

KL. WKZ –
5340/11/86
KL. WKZ –
5340/11/86

x

438 z dn.
18.12.1986 r.

KL. WKZ –
5340/14/79/8
6

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

626 z dn.
30.12.1986 r.

KL. WKZ –
5340/12/86

x

x

711 z dn.
20.12.1988 r.

KL. WKZ 5340/23/88

x

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA
- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -

46

Białowieża

Białowieża

Ul. Century 8

47

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

48

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

49

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

50

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

51

Białowieża

Białowieża

52

Białowieża

Białowieża

53

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

54

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

55

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

56

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

57

Białowieża

Białowieża

Stacja
Białowieża
Towarowa

58

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

59

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

60

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

61

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

Stacja
Białowieża
Towarowa
Stacja
Białowieża
Towarowa

Wieża ciśnień
Przepompownia wody
w zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Budynek magazynowy
w zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Budynek magazynowy
(po zach. stronie
budynku dworca)
magazyn w zespole
budynków stacji
Białowieża Towarowa
Budynek mieszkalny
przy przepompowni
wody w zespole
budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom nr 4 w zespole
budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom nr 7 w zespole
budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom mieszkalny nr 10
w zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Budynek gospodarczy
(obora) w zespole
budynków stacji
Białowieża Towarowa
Budynek szaletu w
zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Budynek szaletu w
zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Budynek szaletu w
zespole budynków
stacji Białowieża
Towarowa
Zespół budownictwa
drewnianego (skansen)
Łaźnia w zespole
budownictwa
drewnianego (skansen)
Warsztat w zespole
budownictwa
drewnianego (skansen)
Dom (chałupa), ob.
Dom Bractwa
Młodzieży
Prawosławnej w
zespole budownictwa

46

x

x

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

A-190 z dn.
13.10.2009 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x
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62

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

63

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

64

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

65

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

66

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

67

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

68

Białowieża

Białowieża

Ul. Zastawa 69

69

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

70

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

71

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

72

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

73

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

74

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

75

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany II

76

Białowieża

Białowieża

77

Białowieża

Białowieża

Ul.
Wojciechówka
4
Ul.
Wojciechówka
4

drewnianego (skansen)
Dom (chałupa) w
zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Dom (chałupa) I w
zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Dom (chałupa) II w
zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Budynek mieszkalno –
gospodarczy (obora) w
zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Stodoła ze spichlerzem
w zespole
budownictwa
drewnianego (skansen)
Wiatrak koźlak (duży)
w zespole
budownictwa
drewnianego (skansen)
Wiatrak koźlak (mały)
w zespole
budownictwa
drewnianego (skansen)
Zespół budynków
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego z ok.
1927
Leśniczówka –
mieszkanie leśniczego
w zespole
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Leśniczówka II –
budynek urzędu w
zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Wozownia ze stodołą
w zespole
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Stajnia w zespole
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Stodoła ze spichlerzem
i oborą w zespole
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Ogród w zespole
Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Zespół leśniczówek z
lat 1925-27 wraz z
otaczającym gruntem
Leśniczówka –
budynek urzędu nr 4 w
zespole Nadleśnictwa

47

x
x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

765 z dn.
30.12.1992 r.

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

740 z dn.
26.06.1991 r.

KL. WKZ –
5340/15/90

x

x

797 z dn.
28.04.1995 r.

x

x

x

797 z dn.
28.04.1995 r.

KL. WKZ –
5340/17/94
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Ul.
Wojciechówka
4

78

Białowieża

Białowieża

80

Białowieża

Białowieża

81

Białowieża

Białowieża

82

Białowieża

Białowieża

83

Białowieża

Białowieża

84

Białowieża

Białowieża

85

Białowieża

Białowieża

86

Białowieża

Białowieża

Osada
Dziedzinka

87
88
89

Białowieża
Białowieża
Białowieża

Białowieża
Białowieża
Białowieża

Ul. Century 1
Ul. Century 2
Ul. Century 3

90

Białowieża

Białowieża

Ul. Century 3

91
92
93
94
95
96

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

Ul. Century 4
Ul. Century 5
Ul. Century 6
Ul. Century 7
Ul. Century 8
Ul. Century 9

97

Białowieża

Białowieża

Ul. Century 10

98

Białowieża

Białowieża

Ul. Kolejowa

99

Białowieża

Białowieża

Ul. Kolejowa

100

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 17

101

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 29

102

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 29

103

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 29

104

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 31

105

Białowieża

Białowieża

Ul. Krzyże 36

106

Białowieża

Białowieża

Ul. Pałacowa 71

107
108

Białowieża
Białowieża

Białowieża
Białowieża

Ul. Parkowa 3
Ul. Parkowa 7

Ul.
Wojciechówka
4
Ul.
Wojciechówka
4
Ul.
Wojciechówka
1
Ul.
Wojciechówka
1/3
Ul.
Wojciechówka
3
Osada
Dziedzinka

Białowieża
Dom mieszkalny –
„sekretarzówka” nr 2
w zespole
Nadleśnictwa
Białowieża

x

Brama wjazdowa

x

Stodoła nr 4

x

Stodoła z oborą nr 1

x

Stodoła II, ob. garaż nr
1/3

x

Stróżówka nr 3

x

Leśniczówka
„Dziedzinka”
Stodoła ze spichlerzem
w leśniczówce
„Dziedzinka”
Budynek zarządu I
Budynek zarządu II
Dom nr 3
Budynek gospodarczy
nr 3
Dom nr 4
Dom nr 5
Dom nr 6
Dom nr 7
Dom nr 8
Dom nr 9
Dom dyrektora firmy
nr 10
Pawilon PTTK
Dom mieszkalny przy
stacji Białowieża Pałac
Dom (chałupa) nr 17
Budynek nadleśnictwa
(d. drogomistrzówka)
Obora nr 29
Stodoła ze spichlerzem
nr 29
Gajówka, ob. dom
mieszkalny nr 31
Drogomistrzówka, ob.
hotel nr 36
Drogomistrzówka, ob.
dom mieszkalny nr 71
Szkoła nr 3
Dom dróżnika,

48

x

797 z dn.
28.04.1995 r.

x

A-539 z

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

KL. WKZ –
5340/17/94
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następnie kasa, ob.
dom mieszkalny nr 7

109

Białowieża

Białowieża

110

Białowieża

Białowieża

111

Białowieża

Białowieża

112

Białowieża

Białowieża

113

Białowieża

Białowieża

114

Białowieża

Białowieża

115

Białowieża

Białowieża

116

Białowieża

Białowieża

117

Białowieża

Białowieża

118

Białowieża

Białowieża

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

129

Białowieża

Białowieża

130

Białowieża

Białowieża

131

Białowieża

Białowieża

132
133
134

Białowieża
Białowieża
Białowieża

Białowieża
Białowieża
Białowieża

135

Białowieża

Białowieża

136

Białowieża

Białowieża

12

Białowieża

Białowieża

Ul. Podolany I
29
Ul. Podolany II
21
Ul. Podolany II
28
Ul. Podolany II
29
Ul. Podolany II
31
Ul. Podolany II
33
Ul. Podolany II
35
Ul. Podolany II
44
Ul. Podolany II
45
Ul. Południowa
4
Ul. Tropinka 30
Ul. Tropinka 45
Ul. Tropinka 47
Ul. Tropinka 52
Ul. Tropinka 57
Ul. Tropinka 67
Ul. Tropinka 78
Ul. Tropinka 83
Ul. Tropinka 90
Ul. Tropinka 96
Ul. Tropinka
103
Ul. Tropinka
119
Ul.
Wojciechowska
3
Ul. Stoczek 10
Ul. Stoczek 13
Ul. Stoczek 78

Ul. Stoczek 68

2013r.

Dom (chałupa) nr 29

x

Dom nr 21

x

Dom nr 28

x

Dom nr 29

x

Dom nr 31

x

Dom nr 33

x

Dom nr 35

x

Dom (chałupa) nr 44

x

Dom (chałupa) nr 45

x

Dom (chałupa) nr 4

x

Dom nr 30
Dom (chałupa) nr 45
Dom (chałupa) nr 47
Dom (chałupa) nr 52
Dom nr 57
Dom (chałupa) nr 67
Dom (chałupa) nr 78
Dom (chałupa) nr 83
Dom (chałupa) nr 90
Dom (chałupa) nr 96

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dom (chałupa) nr 103

x

Dom (chałupa) nr 119

x

Dom nr 3

x

Dom (chałupa) nr 10
Dom (chałupa) nr 13
Dom nr 78
Cmentarz – mogiła z II
Wojny światowej
Studnia kamienna
Cmentarz żołnierzy z I
wojny światowej

x
x
x
x
x
x

5.1.2. Zestawienie zabytków nieruchomych z terenu Gminy Białowieża
– wg Gminnej Ewidencji Zabytków (wg danych UG Białowieża)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Określenie obiektu

Datowanie
obiektu

Ulica
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Nr rejestru
(ewid.) (N)

Nr karty
wg GEZ
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Część układu osady, XVI-XIX w.
Kościół par. p.w. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
Plebania katolicka
Cerkiew prawosławna par. p.w. św.
Mikołaja Cudotwórcy

XVI-XIX w.

386 z 14.01.1987

1/60

Ul. Stoczek

1927-1934

498 z 04.03.1980

4/60

Ul. Stoczek

1933

499 z 04.03.1980

5/60

Ul. Sportowa 3

1894-1897

321 z 18.08.1969

11/60

XVIII,
gruntownie
remont.
XIX/XX

409 z
19.10.1977

17/60

4 ćw. XIX

369 z 23.10.1975

15/60

Ul. Sportowa

XIX/XX

456 z 09.08.1979

19/60

Ul. Parkowa

1889-1894

502 z 20.10.1981

25/60

Ul. Parkowa

ok. 18891894

503 z 20.10.1981

40/60

Ul. Parkowa 2/3

1904

485 z 24.03.1980

27/60
28/60

Ul. Parkowa

1889-1894

612 z 19.12.1985

26/60

Ul. Parkowa

1845

458 z 16.08.1979

24/60

351 z 28.02.1975

42/60

Cerkiew grecko-katolicka, ob.
prawosławna cmentarna p.w. śś.
Cyryla i Metodego
Dom duchowieństwa
prawosławnego
Kapliczka prawosławna
Dom „Marszałkowski” lub
„Hofmarszalski” w zespole
pałacowym
Budynek bramy w zespole
pałacowym
Dom strzelecki (jegierski) nr 2/3 w
zespole pałacowym
Dom szoferów w zespole
pałacowym
Dworek myśliwski Cara Aleksandra
II, tzw. Leśniczówka w zespole
pałacowym
Park pałacowy
Dom mieszkalny nr 9 w zespole
pałacowym
Stajnie i powozownia w zespole
pałacowym
Magazyn w zespole pałacowym
Łaźnia, ob. dom mieszkalny w
zespole pałacowym
Młyn w zespole pałacowym
Dom urzędniczy nr 7
Dom urzędniczy nr 8
Dom urzędniczy nr 10
Dom urzędniczy nr 11
Dom urzędniczy nr 13
Dom urzędniczy nr 15
Dom urzędniczy nr 19

Ul. Parkowa
Ul. Parkowa 9

ok. 1890

463 z 25.08.1979

30/60

Ul. Parkowa

1889-1894

603 z 18.12.1985

33/60

Ul. Parkowa

ok. 18891894

461 z
20.08.1979

34/60

Ul. Parkowa

ok. XIX

611 z 23.12.1985

36/60

486 z 26.03.1980

39/60

625 z 29.12.1986

52/60

Ul. Parkowa
Ul. Park
Dyrekcyjny 7
Ul. Park
Dyrekcyjny 8
Ul. Park
Dyrekcyjny 10
Ul. Park
Dyrekcyjny 11
Ul. Park
Dyrekcyjny 13
Ul. Park
Dyrekcyjny 15
Ul. Park
Dyrekcyjny 19

Park dyrekcyjny
Wieża w zespole stacji Białowieża
Towarowa
Budynek dworca PKP Białowieża

1893
ok. XIX
ok. XIX
1890
ok. XIX
ok. XIX
ok. XIX

ok. XIX
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625 z 29.12.1986
625 z 29.12.1986
625 z 29.12.1986
625 z 29.12.1986
625 z 29.12.1986
625 z 29.12.1986

53/60
55/60
56/60
58/60
60/60
61/60

438 z 18.12.1986

76/60

711 z 20.12.1988

83/60

626 z 30.12.1986

77/60
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Towarowa
Zespół budownictwa drewnianego
(skansen)
Dom (chałupa) II w zespole
budownictwa drewnianego
(skansen)
Dom (chałupa) I w zespole
budownictwa drewnianego
(skansen)
Stodoła ze spichlerzem w zespole
budownictwa drewnianego
(skansen)
Wiatrak koźlak (duży) w zespole
budownictwa drewnianego
(skansen)
Wiatrak koźlak (mały) w zespole
budownictwa drewnianego
(skansen)
Budynek gospodarczy, ob. łaźnia w
zespole budownictwa drewnianego
(skansen)
Warsztat w zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Zespół Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Wozownia w zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Stajnia w zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Stodoła ze spichlerzem i oborą w
zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Leśniczówka – mieszkanie
leśniczego w zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Leśniczówka – budynek urzędu w
zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Ogród w zespole Nadleśnictwa
Jagiellońskiego
Leśniczówka – budynek urzędu nr 4
w zespole Nadleśnictwa Białowieża
Dom mieszkalny – „sekretarzówka”
nr 2 w zespole Nadleśnictwa
Białowieża
Ogród w zespole Nadleśnictwa
Białowieża

Ul. Zastawa 69

1978-1991

765 z 30.12.1992

Ul. Zastawa 69

1900

765 z 30.12.1992

134/60

Ul. Zastawa 69

1880

765 z 30.12.1992

125/60

Ul. Zastawa 69

1945

765 z 30.12.1992

127/60

Ul. Zastawa 69

1925

765 z 30.12.1992

132/60

Ul. Zastawa 69

1932

765 z 30.12.1992

131/60

Ul. Zastawa 69

1945

765 z 30.12.1992

128/60

Ul. Zastawa 69

1922

765 z 30.12.1992

129/60

Ul. Podolany II

1927-1930

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

ok. 1927

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

ok. 1927

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

ok. 1927

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

1927-1930

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

1927-1930

740 z 26.06.1991

Ul. Podolany II

740 z 26.06.1991

Ul. Wojciechówka
4

1927

797 z 28.04.1995

96/60

Ul. Wojciechówka
4

1920

797 z 28.04.1995

97/60

Ul. Wojciechówka
4

797 z 28.04.1995

5.1.3. Zestawienie – wg Gminnej Ewidencji Zabytków (wg danych UG Białowieża)
Zabytki nieruchome niewpisane do rejestru zabytków
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Zabytki niewpisane do rejestru
Określenie obiektu
Dom, ob. modlitewny Polskiego Kościoła
Chrześcijan Baptystów
Cmentarz przykościelny p.w. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
Cmentarz parafii prawosławnej,
rzymskokatolickiej i baptystów
Cmentarz wojenny – miejsce straceń
Cmentarz – mogiła z II Wojny Światowej
Brama wjazdowa do Parku Pałacowego
Dom, tzw. mały dom jegierski
Budynek Zarządu Puszczy Białowieskiej
Magazyn
Internat Męski Gimnazjum Leśnego, ob. dom
mieszkalny nr 4
Stolarnia, następnie garaż nr 4a
Stróżówka, ob. dom mieszkalny 4a
Stołówka nr 4a
Dom urzędniczy nr 12
Dom mieszkalny nr 14
Dom mieszkalny nr 21
Wieża ciśnień
Szalet w zespole budynków stacji Białowieża
Towarowa
Szalet w zespole budynków stacji Białowieża
Towarowa
Magazyn kolejowy nr 8 w zespole budynków
stacji Białowieża Towarowa
Budynek WC w zespole budynków stacji
Białowieża Towarowa
Magazyn w zespole budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom nr 2 w zespole budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom nr 3 w zespole budynków stacji
Białowieża Towarowa
Dom mieszkalny w zespole budynków stacji
Białowieża Towarowa
Przepompownia wody w zespole budynków
stacji Białowieża Towarowa
Dom (chałupa), ob. Dom Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Dom (chałupa) w zespole budownictwa
drewnianego (skansen)
Budynek mieszkalno-gospodarczy (obora) w
zespole budownictwa drewnianego (skansen)
Brama wjazdowa
Stodoła z oborą nr 1
Stodoła II, ob. garaż 1/3

Ulica
ul. Zaułek Rudników 14

Nr karty wg GEZ
18/60
6/60
3/60

ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Park Dyrekcyjny 4
ul. Park Dyrekcyjny 4

2/60
198/60
41/60
179/60
46/60
50/60

ul. Park Dyrekcyjny 4

47/60

ul. Park Dyrekcyjny 4a
ul. Park Dyrekcyjny 4a
ul. Park Dyrekcyjny 4a
ul. Park Dyrekcyjny 12
ul. Park Dyrekcyjny 14
ul. Park Dyrekcyjny 21
ul. Century 8

48/60
49/60
57/60
59/60
63/60
331/60

Stacja Białowieża Towarowa

84/60

Stacja Białowieża Towarowa

87/60

Stacja Białowieża Towarowa

80/60

Stacja Białowieża Towarowa

93/60

Stacja Białowieża Towarowa

80/60

Stacja Białowieża Towarowa

85/60

Stacja Białowieża Towarowa

88/60

Stacja Białowieża Towarowa

90/60

Stacja Białowieża Towarowa

94/60

ul. Zastawa 69

133/60

ul. Zastawa 69

125/60

ul. Zastawa 69

127/60

ul. Wojciechówka 1
ul. Wojciechówka 1
ul. Wojciechówka 1/3

101/60
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Dom
Stróżówka nr 3
Stodoła nr 4
Stodoła ze spichlerzem Dziedzinka
Leśniczówka „Dziedzinka”
Budynek zarządu I
Budynek zarządu II
Dom nr 3
Budynek gospodarczy nr 3
Dom nr 4
Dom nr 5
Dom nr 6
Dom nr 7
Dom nr 8
Dom nr 9
Dom dyrektora firmy nr 10
Pawilon PTTK
Dom mieszkalny przy stacji Białowieża Pałac
Dom (chałupa) nr 17
Budynek nadleśnictwa (d. drogomistrzówka)
Obora nr 29
Stodoła ze spichlerzem nr 29
Gajówka, ob. dom mieszkalny nr 31
Drogomistrzówka, ob. hotel nr 36
Drogomistrzówka, ob. dom mieszkalny nr 71
Szkoła nr 3
Dom dróżnika, następnie kasa, ob. dom
mieszkalny nr 7
Dom (chałupa) nr 29
Dom nr 21
Dom nr 28
Dom nr 29
Dom nr 31
Dom nr 33
Dom nr 35
Dom (chałupa) nr 44
Dom (chałupa) nr 45
Dom (chałupa) nr 4
Dom nr 30
Dom (chałupa) nr 45
Dom (chałupa) nr 47
Dom (chałupa) nr 52
Dom nr 57
Dom (chałupa) nr 67
Dom (chałupa) nr 78
Dom (chałupa) nr 83
Dom (chałupa) nr 90
Dom (chałupa) nr 96
Dom (chałupa) nr 103
Dom (chałupa) nr 119
Dom nr 3
Dom (chałupa) nr 10

ul. Wojciechówka 3
ul. Wojciechówka 4
ul. Wojciechówka 4
Osada Dziedzinka
Osada Dziedzinka
ul. Century 1
ul. Century 2
ul. Century 3
ul. Century 3
ul. Century 4
ul. Century 5
ul. Century 6
ul. Century 7
ul. Century 8
ul. Century 9
ul. Century 10
ul. Kolejowa
ul. Kolejowa
ul. Krzyże 17
ul. Krzyże 29
ul. Krzyże 29
ul. Krzyże 29
ul. Krzyże 31
ul. Krzyże 36
ul. Pałacowa 71
ul. Parkowa 3

292/60
99/60
101/60
116/60
115/60
136/60
137/60

ul. Parkowa 7

182/60

ul. Podolany I 29
ul. Podolany II 21
ul. Podolany II 28
ul. Podolany II 29
ul. Podolany II 31
ul. Podolany II 33
ul. Podolany II 35
ul. Podolany II 44
ul. Podolany II 45
ul. Południowa 4
ul. Tropinka 30
ul. Tropinka 45
ul. Tropinka 47
ul. Tropinka 52
ul. Tropinka 57
ul. Tropinka 67
ul. Tropinka 78
ul. Tropinka 83
ul. Tropinka 90
ul. Tropinka 96
ul. Tropinka 103
ul. Tropinka 119
ul. Wojciechowska 3
ul. Stoczek 10

183/60
188/60
189/60
190/60
191/60
192/60
193/60
195/60
197/60
203/60
210/60
214/60
215/60
216/60
217/60
218/60
221/60
222/60
223/60
224/60
225/60
227/60
292/60
231/60
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138/60
139/60
140/60
141/60
142/60
143/60
145/60
146/60
161/60
167/60
118/60
120/60
119/60
124/60
9/60
20/60
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Dom (chałupa) nr 13
Dom nr 78
Cmentarz – zbiorowa mogiła z II Wojny
Światowej

ul. Stoczek 13
ul. Stoczek 78

233/60
258/60
198/60

5.4 Stanowiska archeologiczne:
Na terenie gminy występuje wiele stanowisk archeologicznych, w tym 30 na terenie Ścisłego Rezerwatu
Białowieskiego Parku Narodowego. Orientacyjną ich lokalizację przedstawiono na mapie „ uwarunkowań"
pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża”, w skali 1 :
25 000. Obecnie trwają prace nad aktualizacją ewidencji stanowisk archeologicznych przez służby
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Zabytki (stanowiska archeologiczne) – wpisane do rejestru zabytków
Zabytki wpisane do rejestru – wg zestawienia PWKZ (pismo R.2.2017.RS – z dnia 31.01.2017r.).
Lokalizacja

Numer
Numer oddziału
stanowiska leśnego

Liczba kurhanów

Nr rej.

Numer decyzji

Białowieski
1
Park Narodowy

398

2 kurhany

137/A

670-1/1/71 z
23.06.1971

Białowieski
2
Park Narodowy

398

2 kurhany

138/A

670-1/2/71 z
23.06.1971

Białowieski
3
Park Narodowy

398

kurhan

139/A

670-1/3/71 z
23.06.1971

Białowieski
4
Park Narodowy

398

2 kurhany

140/A

670-1/4/71 z
23.06.1971

Białowieski
5
Park Narodowy

398

kurhan

141/A

670-1/5/71 z
23.06.1971

Białowieski
6
Park Narodowy

398

kurhan

142/A

670-1/6/71 z
23.06.1971

Białowieski
7
Park Narodowy

398

2 kurhany

143/A

670-1/7/71 z
23.06.1971

Białowieski
8
Park Narodowy

369

kurhan

144/A

670-1/8/71 z
23.06.1971

Białowieski
9
Park Narodowy

369

2 kurhany

145/A

670-1/9/71 z .
23.06.1971

Białowieski
10
Park Narodowy

369

6 kurhanów

146/A

670-1/10/71 z .
23.06.1971

Białowieski
11
Park Narodowy

340

4 kurhany

147/A

670-1/11/71 z .
23.06.1971

Białowieski
12
Park Narodowy

340

2 kurhany

148/A

670-1/12/71 z .
23.06.1971

Białowieski
13
Park Narodowy

314

14 kurhanów

149/A

670-1/13/71 z .
23.06.1971
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Białowieski
14
Park Narodowy

314

kurhan

150/A

670-1/14/71 z .
23.06.1971

Białowieski
15
Park Narodowy

314

3 kurhany

151/A

670-1/15/71 z .
23.06.1971

Białowieski
16
Park Narodowy

284

9 kurhanów

152/A

670-1/16/71 z .
23.06.1971

Białowieski
17
Park Narodowy

284

2 kurhany

153/A

670-1/17/71 z
23.06.1971

Białowieski
18
Park Narodowy

284

4 kurhany

154/A

670-1/18/71 z
23.06.1971

Białowieski
19
Park Narodowy

Granica oddziałów 5 kurhanów
314/340

155/A

670-1/19/71 z
23.06.1971

Białowieski
20
Park Narodowy

398

kurhan

156/A

670-1/20/71 z
23.06.1971

Białowieski
21
Park Narodowy

256

2 kurhany

157/A

670-1/21/71 z
23.06.1971

Białowieski
22
Park Narodowy

257

Skupisko kilkunastu 158/A
kurhanów
(cmentarzysko
kurhanowe)

670-1/22/71 z
23.06.1971

Białowieski
23
Park Narodowy

369

6 kurhanów

164/A

670-1/46/71 z
11.12.1971

Białowieski
24
Park Narodowy

340

kurhan

165/A

670-1/47/71 z
11.12.1971

Białowieski
25
Park Narodowy

369

kurhan

166/A

670-1/48/71 z
11.12.1971

Białowieski
26
Park Narodowy

285

kurhan

167/A

670-1/49/71 z
11.12.1971

Białowieski
27
Park Narodowy

374

kurhan

168/A

670-1/50/71 z
11.12.1971

Białowieski
28
Park Narodowy

319

kurhan

179/A

670-1/49/72 z
11.12.1972

Białowieski
29
Park Narodowy

319

kurhan

180/A

670-1/50/72 z
11.12.1972

Puszcza
Białowieska,
uroczysko
„Zamczysko”

-

Cmentarzysko
C-101
szkieletowe
wczesnośredniowie
czne

-

RZ-4012-9/RS/07
z 17.10.2007

Zabytki (stanowiska archeologiczne) – nie wpisane do rejestru zabytków
- ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
wg zestawienia PWKZ (pismo R.2.2017.RS – z dnia 31.01.2017r.).
Lokalizacja

Numer oddziału leśnego
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Puszcza Białowieska,
uroczysko „Zamczysko”

281A, współrzędne geograficzne N
52°45'21'', E 23°47'15''

Obszar AZP 45-92
osada, osada produkcyjna, III/I
w.p.n.e.-I/III w.n.e., XVIII-XIX w.

Puszcza Białowieska,
uroczysko „Obołonie”

281D, współrzędne geograficzne N
52°45'20'', E 23°47'15''

Obszar AZP 45-92
ślad osadniczy, osada, mezolit,
wczesna epoka żelaza, wczesne
średniowiecze – k. XI w. - poł. XII
w., XIV-XV w.

5.4.1. Zasady ochrony stanowisk archeologicznych.
Zabytki archeologiczne objęte są ochroną konserwatorską. Lokalizacja ujawnionych dotychczas zabytków
(stanowisk) archeologicznych należy zaznaczyć w planach zagospodarowania przestrzennego.
Zasady gospodarowania na obszarze występowania stanowisk archeologicznych:
Ogólne kierunki działań:
 w przypadku zabytków (stanowisk) archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje
zakaz wszelkiej działalności inwestycyjnej związanej z pracami ziemnymi, które mogłyby
doprowadzić do zniszczenia takiego zabytku,
 w przypadku zabytków (stanowisk) archeologicznych niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w
wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków: inwestycje na obszarach występowania takich zabytków
(stanowisk) archeologicznych należy uzgadniać z Podlaskim WKZ, który w wydanym pozwoleniu
określi sposób postępowania z zabytkiem (stanowiskiem) archeologicznym.

5.5. Dobra kultury współczesnej – pomniki miejsca pamięci:
Białowieża
 Pomnik Bohaterom walk o wolność, ul. Stoczek (przy cerkwi), kam., 1960
 Pomnik ku czci pomordowanych, przy drodze Browskiej, kam.-bet., 1964 r.
 Pomnik ku czci pomordowanych, w rezerwacie Ścisłym w Białowieży kam. - brąz., 1964 r.
 Pomnik na miejscu kaźni bet. - kam., przy stacji PKP Białowieża - Pałac, 1964 r.
 Pomnik nagrobny na mogile 21 osób, bet.- żel przy drodze Browskiej, l. 50 XX w.
 Pomnik ,,Głaz”, ul. Krzyże - obok posesji nr 26, po 1945 r.
 Pomnik ku czci zamordowanych 486 mieszkańców Białowieży i okolic, Białowieża- Podolany,1960 r
5.6. Cmentarze:
1) w Białowieży:
- cmentarz przykościelny, cmentarz katolicki, prawosławny i baptystów,
- zbiorowa mogiła- miejsce straceń z okresu II wojny światowej,
2) w Białowieży- Podolany; zbiorowa mogiła z okresu II wojny światowej,
3) w Zwierzyńcu: mogiła z okresu II wojny światowej,
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5.6.1. Zasady ochrony cmentarzy i mogił historycznych.
Ochrona cmentarzy i mogił historycznych polega na:
– wyłączeniu ich spod wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej z ich rewaloryzacją,
– prowadzić systematyczne prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni oraz prace remontowokonserwatorskie zabytkowych nagrobków i krzyży oraz innych elementów małej architektury
(ogrodzenia, bramy), przy zachowaniu i konserwacji historycznych elementów ukształtowania
terenu cmentarzy (nasypy, wały, układ alejowy, układ kwater i mogił),
– zachowaniu i konserwacji starodrzewu,
– zachowaniu i konserwacji zabytkowych nagrobków, krzyży oraz innych elementów małej
architektury (ogrodzenia i bramy),
– usuwaniu elementów zniekształcających (np. samosiewy, wysypiska śmieci, wyrobiska),
– zakazie lokalizowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie działalności o uciążliwym charakterze oraz
obiektów zasłaniających widok na cmentarz, czy też dysharmonizujących przestrzennie i
kompozycyjnie z jego elementami.
5.6.2. Zasady ochrony konserwatorskiej zabytków ruchomych:
–
–
–

zachowanie i ochrona wszystkich kapliczek i krzyży przydrożnych zarówno zabytkowych jak i
współczesnych;
opracowanie dokumentacji Miejsc Pamięci Narodowej,
opracowanie kart ewidencyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji pomiarowej dla wszystkich
obiektów tradycyjnych.

5.7 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W oparciu o Studium historyczno-urbanistycznego Białowieży, wykonane w P.P. Konserwacji Zabytków w
Warszawie oraz materiały otrzymane od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Białymstoku postuluje się wprowadzenie podstawowych stref konserwatorskich: „A” – pełnej ochrony
konserwatorskiej, „B” – ochrony konserwatorskiej, „K” – ochrony krajobrazu, „E” – ochrony ekspozycji i
„OW” - obserwacji archeologicznej oraz „W”- ochrony stanowisk archeologicznych.
Zasięg stref przedstawiono na mapie w skali 1:10 000, będącej załącznikiem graficznym do opracowania.
1)

Strefa „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej

Strefa „A” obejmuje obszar układu urbanistycznego osady (XVI-XIX w.), wraz z obszarem, na którym
znajdują się wszystkie obiekty wymienione w punkcie 5.1 wpisane do rejestru zabytków. Zaleca się
zachowanie wszystkich wymienionych wyżej zespołów.
2)

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej

Strefa „B” obejmuje obszar, na którym znajdują się wszystkie obiekty wymienione w punkcie 5.2,
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zaleca się zachowanie wszystkich wymienionych wyżej
zespołów.
3)

Strefa „K” – ochrony krajobrazu

Strefa „K” obejmuje obszar wszystkich polan, na których zlokalizowane są jednostki osadnicze gminy.
Należy dążyć do ostrożnego gospodarowania elementami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tam
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występującego. Decyzje zapisane w niniejszym opracowaniu, poprzedziły analizy najstarszych źródeł (map i
materiałów opisowych) w celu uzyskania ciągłości zagospodarowania przestrzennego, zachowującego
historyczne formy. Kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju
obszarów, nie ingerowania w
równowagę współistnienia przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Dla szczegółowych zapisów, które
pojawią się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wskazane jest opracowanie
waloryzacji krajobrazowej poszczególnych polan. Wytyczne tam zapisane powinny uwzględnić
najważniejsze walory przestrzeni przyrodniczo- kulturowej gminy, w tym: zachowanie wartościowych
obiektów, strefę wokół nich, linie widokowe, kompozycje przestrzenni przyrodniczej i kulturowej
(perspektywy dróg pieszych i kołowych, panoram oraz zasięgów atrakcyjnego widzenia). Widoki te powinny
być pieczołowicie chronione a zaprojektowane tam obiekty powinny spełniać zasady kompozycyjne.
4)

Strefa „E” – ochrony ekspozycji

Strefa „E” obejmuje obszary, które wskazują i podkreślają najważniejsze walory oraz wartości widokowe i
ekspozycyjne terenów. Strefa obejmuje najważniejsze, wskazane do ekspozycji, elementy przestrzeni
kulturowej, wymienione w punktach 5.1 – 5.4 oraz cenne elementy przestrzeni przyrodniczej.
5)

Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej oraz strefa ochrony stanowisk archeologicznych "W”.

Strefa "OW" - obserwacji archeologicznej obejmuje obszar o domniemanej zawartości ważnych reliktów
archeologicznych. Przy realizacji wszelkich prac ziemnych w tej strefie należy prowadzić badania
archeologiczne w formie nadzoru.
Strefa "W" - ochrony stanowisk archeologicznych obejmuje tereny o rozpoznanej zawartości, mające własną
formę krajobrazową. W obszarze strefy "W" obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
– zakazana jest wszelka działalność budowlana oraz inwestycyjna, która nie jest bezpośrednio
związana z konserwacją i rewaloryzacją terenu,
– dopuszcza się prace porządkowe, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych w celu ich
ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosowanie terenu do
pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych i innych.
Poniżej zapisano podstawowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Białowieża:
1. Zabytki podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.poz.2187 t.j., z późn.zm.) Wszelkie
działania, określone w art. 36 ust. 1 ww. ustawy, podejmowane przy zabytku wpisanym do rejestru
oraz w jego otoczeniu wymagają pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Białymstoku. Jednocześnie obowiązuje zakaz rozbiórki ww. zabytków wpisanych do rejestru.
2. Zabytki nie wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, są
przedmiotem ochrony. Przebudowa, rozbudowa, prace remontowe i ewentualna rozbiórka przy tych
zabytkach winny być uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą układ przestrzenny Białowieży. Cały zespół
architektoniczno-rustykalny Polany Białowieskiej stanowi wyjątkową wartość historyczną i
kulturową. Osada ma dobrze zachowany historyczny układ przestrzenny (wieś tupu szeregówka z
czasów XVI – wiecznej pomiary włóczonej) i tradycyjną zabudowę siedlisk (drewniane zagrody
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typu bielsko-hajnowskiego wydłużonego). W obrębie historycznego układu przestrzennego należy:
1) zachować ukształtowany historycznie układ komunikacyjny i parcelacyjny, a w szczególności
przebieg dróg w obecnych liniach rozgraniczających i zabudowy oraz występujące dominanty,
2) nowe elementy układu przestrzennego należy dostosować do historycznej kompozycji i
dyspozycji funkcjonalno – przestrzennej układu oraz jego poszczególnych elementów,
3) dążyć do zachowania historycznych parametrów wysokościowych,
4) modernizację istniejących budynków kształtować w nawiązaniu do najlepszych przykładów
historycznej zabudowy, uwzględniając jej gabaryty, formy architektoniczne, rozwiązania
materiałowe i konstrukcyjne,
5) wprowadzić zakaz ustawiania masztów, kominów, wież nadawczych, garaży, kiosków i
realizacji innych inwestycji, które mogą zasłaniać lub szpecić zabytki, bądź wprowadzać nieład
w układzie przestrzennym (wyjątek – wieża monitoringu p.poż.),
6) w przypadku remontów prowadzonych przy zabytkach, wprowadza się zakaz stosowania
materiałów obcych lokalnej tradycji budowlanej,
7) przy projektowaniu nowych obiektów w sąsiedztwie zabytkowej architektury należy utrzymać
skalę historycznej zabudowy oraz zachować szczególną powściągliwość i ostrożność, tak by
nowowprowadzone elementy nie pozostawały w konflikcie estetycznym i przestrzennym z
istniejącym układem kompozycyjnym; nowa zabudowa musi charakteryzować się wysokimi
walorami architektonicznymi i być jednocześnie świadomie podporządkowana istniejącym już
obiektom w historycznym zespole urbanistycznym dlatego w tym celu należy nawiązywać do
historycznej zabudowy uwzględniając jej gabaryty, formy architektoniczne, rozwiązania
materiałowe i konstrukcyjne,
8) utrzymywanie zabytków w należytym stanie technicznym i estetycznym.
4. Na terenie cmentarza należy:
a) wyłączyć cmentarz i mogiły historyczne spod wszelkiej działalności inwestycyjnej, nie związanej z ich
rewaloryzacją,
b) prowadzić systematyczne prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni oraz prace remontowokonserwatorskie zabytkowych nagrobków i krzyży oraz innych elementów małej architektury
(ogrodzenia, bramy)
c) ustanowić zakaz lokalizowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie działalności o uciążliwym charakterze
oraz obiektów zasłaniających widok na cmentarz, czy też dysharmonizujących przestrzennie i
kompozycyjnie z ich elementami.
5. Zasady gospodarowania na obszarze występowania stanowisk archeologicznych:
a) szczegółowe zasady dotyczące ochrony zabytków archeologicznych reguluje art. 31 - 35 wspomnianej
ustawy o zabytkach,
b) wszelka działalność inwestycyjna na terenie występowania stanowisk archeologicznych, ujętych w
gminnej ewidencji zabytków, może być prowadzona wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu
archeologicznych badań sondażowo-rozpoznawczych, na które należy uzyskać pozwolenie Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Powyższe warunki są jedynie ogólnymi zasadami. Szczegółowe wytyczne konserwatorskie zapisane będą w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i mogą być różne dla poszczególnych
obiektów i terenów.
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5.9 Tworzenie nowych wartości kulturowych:
1) należy kultywować regionalne formy architektoniczne oraz tradycje materiałowe i konstrukcyjne,
2) należy dążyć do indywidualizowania przestrzennych form zabudowy i zagospodarowania

przestrzeni publicznych w dostosowaniu do otaczającej zabudowy i krajobrazu,
3) wyżej wymienione działania należy wpisywać do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
6.1 Kierunki i zadania rozwoju komunikacji
Ze względu na specyfikę gminy Białowieża, na obszarze której znajduje się Puszcza Białowieska i
Białowieski Park Narodowy, przy opracowywaniu systemu komunikacyjnego szczególną uwagę zwrócono
na stworzenie możliwości minimalizacji ujemnych skutków i wpływu transportu na środowisko przyrodnicze
oraz możliwość dostępności obszarów zabudowanych. Istotne znaczenie w tym zakresie posiada stworzenie
właściwej segregacji ruchu wewnętrznego od zewnętrznego oraz odpowiednia segregacja ciągów pieszych,
rowerowych i konnych od ruchu kołowego. W celu utrzymania na właściwym poziomie bezpieczeństwa i
sprawności ruchu ważnym również działaniem jest podnoszenie standardu wyposażenia dróg w urządzenia
obsługi komunikacyjnej. Zwłaszcza dotyczy to dróg wyższych klas technicznych. Należy również pamiętać,
że szczególnie ze względów gospodarczych właściwą dostępność komunikacyjną dla poszczególnych
obszarów i jednostek osadniczych gminy mogą zapewnić tylko drogi o nawierzchni twardej. W związku z
tym należy dążyć do możliwie szybkiego zwiększenia gęstości sieci tych dróg.
6.2 Sieć drogowa
1) drogi wojewódzkie:
Przez obszar Gminy Białowieża przebiega droga wojewódzka nr 689, klasy Z (Bielsk Podlaski – Hajnówka Białowieża - granica państwa.
Zarządcą tych dróg jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Dotychczasowy średni dobowy ruch na tej drodze przedstawia się następująco:
w 1990 r. -700 p/d, w 1995 r. – 900 p/d, w 2000 r. 1181 p/d, w 2005 r. – 1294 p/d. Mając wyniki z
dotychczasowych pomiarów ruchu metodą ekstrapolacji określono w sposób szacunkowy wielkość ruchu na
rok 2010, który będzie wynosił 1800 p/d i na rok 2020, którego wielkość kształtuje się na poziomie 2400 p/d.
Przy tego rodzaju założeniach natężenie ruchu w godzinie szczytu w 2020 r. wyniesie:
2400p/d x 0.09 = 216 p/d
Przepustowość drogi o szerokości jezdni 5 m wynosi ok. 600p/d. W związku z powyższym istniejący
przekrój drogi ma duże rezerwy przepustowości. Jednak ze względów bezpieczeństwa droga
jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa powinna posiadać jezdnię min. 6 m. Obiekty budowlane przy
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drogach publicznych powinny być usytuowane w odległości o zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
wojewódzkiej, co najmniej:
 na terenie zabudowy 8 m,
 poza terenami zabudowy 20 m.
Na etapie modernizacji drogi trzeba będzie opracować ocenę oddziaływania drogi na środowisko, z
uwzględnieniem właściwej prognozy ruchu, równoczesnym ustaleniem zasad warunków realizacji zabudowy
wymagającej ochrony w jej otoczeniu oraz ochrony istniejącej zwartej zabudowy przed uciążliwościami
ruchu.
Należy uwzględnić właściwe parametry drogi w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego łącznie z warunkami zagospodarowania ich obrzeży, wynikających z oceny oddziaływania
drogi na środowisko, pamiętając o konieczności zarezerwowania terenów wolnych od zabudowy,
przeznaczonych do poszerzenia istniejącej drogi w celu uzyskania parametrów określonych w
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.).
Wprowadzić urządzenia zabezpieczające w miejscach największych możliwości powstawania kolizji na
drodze z ruchem lokalnym i pieszym. Wykonać zabezpieczenia istniejącej i projektowanej zabudowy przed
uciążliwościami ruchu samochodowego w miejscach wskazanych w ocenie oddziaływania drogi na
środowisko.
Minimalizować ilość nowych włączeń i zjazdów, zwłaszcza z lewoskrętami z wyznaczonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego terenów budowlanych i uzgodnić je z zarządcą drogi.
Istnieje potrzeba poprowadzenia ścieżki rowerowej.
2) Drogi powiatowe
 Droga nr 1649B w relacji Krzyże-Zastawa-stacja kolejowa Białowieża-Zastawa posiada kl. „Z”.
Długość jej wynosi 7,439 km. Występuje na niej jezdnia o szerokości 4,0-7,0 m, posiadająca
nawierzchnię bitumiczną, której stan można określić jako dostateczny. Przeprowadzone w ostatnich
latach pomiary wykazały, że SDR wynosi 1304 poj. rzeczywiste na dobę,
 Droga nr 1650B o długości 0,960 km posiada kl. „L” i jest zlokalizowana we wsi Podolany.
Występująca na niej jezdnia o szerokości 5,0 m posiada nawierzchnię bitumiczną, której stan
techniczny jest dobry.
 Droga nr 1651B stanowi ciąg drogi powiatowej, który przebiega w relacji Białowieża-PogorzelceTeremiski-Budy-stacja kolejowa Czerlonka. Ogólna jej długość wynosi 15,546 km. Jezdnia drogi
posiada nawierzchnię bitumiczną, której stan techniczny jest oceniany jako dostateczny. Szerokość
jezdni waha się w granicach od 4,0 m do 7,0 m. Droga posiada klasę „G” i „L”.
Ogólna długość występujących na obszarze gminy dróg powiatowych wynosi 23,945 km (wg stanu na
31.12.2017r.).
Sprawne powiązania wewnętrzne i zewnętrzne gminy będą realizować, poza drogą wojewódzką, drogi
powiatowe. Należy dążyć, aby w przyszłości droga powiatowa nr 1649B Krzyże-Zastawa-Stacja kolejowa
Białowieża-Zastawa oraz droga powiatowa we wsi Podolany nr 1650B mogły osiągnąć parametry kl. „Z”, co
jest zgodne z Rozporządzeniem Min. Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2016.124 j.t.).
Dotyczy to również pozostałych dróg powiatowych na terenie Gminy Białowieża. Zgodne z
Rozporządzeniem Min. Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2016.124 j.t.) wszystkie drogi powiatowe
powinny posiadać klasę drogi „Z”.
Należy podkreślić, że tak jak przy drodze wojewódzkiej tak i przy drogach powiatowych obiekty budowlane
powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi drogi co najmniej 8 m na terenie zabudowanym i 20 m
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poza terenami zabudowanymi. Na etapie modernizacji dróg należy wykonać ocenę oddziaływania drogi na
środowisko. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać warunki
zagospodarowania ich obrzeży wynikające z oceny oddziaływania drogi na środowisko.
3) Drogi gminne
Parametry techniczne i użytkowe dróg gminnych należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.2016.124 j.t.). Na obszarze gminy
występuje 29 dróg gminnych , które ogółem posiadają 11,671 km. W tym aż 5,122 km stanowią drogi o
nawierzchni gruntowej (44%). Istnieje więc pilna potrzeba na sieci tych dróg budowy nawierzchni twardej.
Zadanie to jednak powinno być realizowane według opracowywanej hierarchii potrzeb i możliwości
finansowych.
Należy dążyć, aby drogi gminne uzyskały w jak najszybszym czasie podstawowe parametry techniczne dróg
kl. „L” i „D”. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz.U.2016.124 j.t.).
Przebieg i wykaz dróg gminnych ich długości oraz numeracja i rodzaj nawierzchni przedstawia poniższe
zestawienie:
Tabela

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nr
drogi
108621B
108622B
108623B
108624B
108625B
108626B
108627B
108628B
108629B
108630B
108631B
108632B
108633B
108634B
108635B
108636B
108637B
108638B
108639B
108640B

Nazwa
drogi

Dł. drogi
wg ewidencji
(w km)

Browska
Centura
Leśna
Łowiecka
Meleszkowska
Mostowa
Nowa
Ogrodowa
Polna
Południowa
Paczoskiego
Podolany I
Podolany II
Podleśna
Sportowa
Tropinka
Wojciechówka
Zaułek Osoczników
Zaułek Bartników
Zaułek Rudników

1,400
0,400
0,213
0,250
0,485
0,935
0,465
0,250
0,225
0,337
0,150
0,265
0,475
0,110
0,570
1,090
0,880
0,160
0,420
0,122
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Dł. drogi (w km)
o określonym
rodzaju nawierzchni
Nawierzchnia
Nawierzchnia
bitumiczna
gruntowa
0,527
0,873
0,070
0,330
0,213
0,250
0,485
0,507
0,428
0,115
0,350
0,250
0,225
0,377
0,150
0,265
0,475
0,110
0,570
1,090
0,669
0,211
0,160
0,164
0,256
0,122
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

108641B
10864 2B
108643B
108644B
108645B
108646B
108647B
108648B
108649B

bez nazwy
droga do cmentarza
droga do Podolan II
Kamienne Bagno
Brzozowa
Żubrowa
Jesionowa
Żurawia
Generała Polecha

0,090
0,200
0,177
0,790
0,420
0,302
0,155
0,130
0,165

30.

ul. Sarnia

0,28

31.

ul. Cegielniana

0,47

32.

ul. Rzeczna

0,15

Razem

0,200
0,177
-

0,090
0,790
0,420
0,302
0,155
0,130
0,165

13,44

Spis ulic we wsi Białowieża - wg rejestru Teryt

Nazwa ulicy

Część
integraln Miejscowoś
a
ć
Gmina/dzielnica/delegatura
miejsco podstawowa
wości

Powiat

Województwo

ul. Browska
(02158)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Brzozowa
(02276)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Cegielniana
(02580)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Centura
(02625)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

park Dyrekcyjny
(04527)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. gen. Brygady
Pilota Michała
Polecha (35216)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Graniczna
(06075)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Grudkowska
(06221)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)
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ul. Jesionowa
(07506)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Kamienne
Bagno (30819)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Kolejowa
(08828)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Krzyże (10194)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Leśna (10898)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Łowiecka
(11695)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Meleszkowska
(27437)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Mostowa
(13379)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Nowa (14330)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Ogrodowa
(14834)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

inne Osada
Dziedzinka
(30820)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Paczoskiego
(45135)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Pałacowa
(15590)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

park Pałacowy
(15591)

Białowieża
(0023076)
wieś

ul. Parkowa
(15710)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

ul. Podleśna
(16799)

Białowieża
(0023076)

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)
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wieś
ul. Polna (17011)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Południowa
(17070)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Puszczańska
(18199)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Rzeczna
(19326)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Sarnia (19536)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Simony Kossak
(40548)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Sportowa
(20683)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Stacja
Towarowa (27436)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Stoczek
(30489)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Tropinka
(23013)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Wojciechówka
(24592)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Zastawa
(25713)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Zaułek
Bartników (25750)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Zaułek
Osoczników
(25773)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Zaułek
Rudników (25780)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)
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ul. Żubrowa
(26548)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

ul. Żurawia
(26579)

Białowieża
(0023076)
wieś

Białowieża (2005022)
gmina wiejska

hajnowski
(2005)

PODLASKIE (20)

źródło : https://bdl.stat.gov.pl/

6.3 Przejście graniczne turystyczne pieszo-rowerowe
W Białowieży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 występuje nowo zbudowane przejście graniczne o
ograniczonym ruchu. Jest to zgodne z poprzednim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
Na terenie przejścia granicznego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
Uchwałą Rady Gminy Białowieża Nr XVII/90/04 z 30.09.2004 r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 157, poz.
2100) z przeznaczeniem pod międzynarodowe przejście graniczne – na powierzchni 6,0 ha.
W niniejszym studium zaplanowano dodatkowo parking przy istniejącym przejściu granicznym (tereny
parkingu wraz z usługami KSU), który dawałby możliwość parkowania dla autokarów oraz samochodów
osobowych dla osób przyjeżdżających na przejście graniczne i korzystających z możliwości przekraczania
granicy.
W chwili obecnej zauważalny jest brak miejsc do parkowania w strefie przejścia granicznego i powoduje
znaczne utrudnienia komunikacyjne.
6.4 Zmotoryzowanie
Po przeprowadzeniu szacunkowych analiz zakłada się, że w okresie około 10-15 lat wskaźnik samochodów
osobowych w gminie wzrośnie z około 320 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców do około 450.
6.5 Techniczne zaplecze motoryzacji
1)

Parkingi

Dla poszczególnych programów zagospodarowania zaleca się przyjmować następujące wskaźniki miejsc
postojowych :
 administracja - na 1000 m2 p.u.
- 10-25 miejsc postojowych
2
 handel
- na 1000 m p.u.
- 10-20 miejsc postojowych
 zakłady pracy - na 100 zatrudnionych - 10-15 miejsc postojowych
 restauracje - na 100 miejsc konsumpcyjnych – 12-20 miejsc postojowych
 kościoły i cerkwie – na 100 uczestników – 10 miejsc postojowych
 dla budownictwa wielorodzinnego na jedną rodzinę - 1 miejsce postojowe
Z szacunkowych wyliczeń wynika, że na obszarze Białowieży wystąpi potrzeba lokalizacji ok. 100 miejsc
parkingowych, w tym ok. 30% dla autobusów.
2)

Stacje paliw
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Przyjmuje się, że 1 stacja paliw o 4-6 dystrybutorach może obsłużyć 5 000 – 6 000 samochodów. W związku
z tym należy przyjąć, że na obszarze Białowieży wystarczy jedna stacja paliw, która jest zlokalizowana w
miejscowości gminnej.
3)

Zakłady naprawcze i miejsca obsługi samochodów.

Przyjmuje się, że jedno miejsce obsługi powinno wystarczyć na 300-400 samochodów. Mając na uwadze
liczbę samochodów jaka w okresie perspektywy wystąpi na obszarze gminy oraz pojazdy przyjezdne
istniejące zakłady naprawcze pokrywają potrzeby.
6.6 Komunikacja autobusowa
Zapewnienie właściwego standardu obsługi podróżnych wymagać będzie:
 utrzymania dostępności do 2 km do przystanków autobusowych; w standardzie tym należy uwzględnić
Podolany,
 utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg, po których kursują autobusy,
 sukcesywnej wymiany starych autobusów na nowoczesne, bardziej funkcjonalne (z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych) i mniej uciążliwych dla środowiska,
 obniżenia przez przewoźników cen usług transportowych.
6.7 Kolej
Na terenie gminy Białowieża do obszarów terenów zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t., z późń.zm.), należy zaliczyć:
1) tereny kolejowe (obecnie nieczynne).
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Lewki – Hajnówka-Białowieża, na której zawieszono
kursowanie pociągów. Zawieszenie kursowania pociągów na linii Lewki - Hajnówka – Białowieża nastąpiło
z uwagi na zły stan torów oraz deficytowość przewozów. Obecny stan finansowy PKP oraz uzyskanie
środków od organów samorządowych na finansowanie przewozów pasażerskich na linii HajnówkaBiałowieża – może być możliwe do realizacji.
W zestawieniu inwestycji kolejowych przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – ujęte są prace na
liniach kolejowych nr 52 Lewki –Hajnówka i nr 31 Czeremcha –Hajnówka.
Decyzja dotycząca ostatecznego zakresu projektów do realizacji leży w gestii władz samorządowych i
nastąpi po przyznaniu budżetu przez UE. W związku z tym przywrócenie kursowania pociągów LewkiHajnówka- Białowieża może nastąpić.
Do czasu ewentualnej realizacji inwestycji - przedmiotowa linia kolejowa mogłaby aktualnie być
wykorzystana jako ścieżka rowerowa i szlak konny.
6.8 Ścieżki rowerowe i szlaki konne
Istniejące szlaki turystyczne pokazano w części 1 „Uwarunkowania...”
Wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych przewiduje się na trasie Hajnówka – Bialowieża w dwóch
wariantach:
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wariant 1 - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689, klasy Z (Bielsk Podlaski – Hajnówka - Białowieża granica państwa,
wariant 2 - wzdłuż torów nieużywanej linii kolejowej Hajnówka – Białowieża.

6.9 Wąskotorowa kolejka leśna do przewozów turystycznych
Biorąc pod uwagę niszczenie szyn i torowiska po leśnych kolejkach wąskotorowych, które były
wykorzystywane do przewozu drewna, należałoby przeprowadzić analizę funkcjonalno-przestrzenną i
ekonomiczną dotyczącą możliwości ewentualnego wykorzystania pewnych odcinków do potrzeb
turystycznych na obszarze gminy Białowieża.
Powinien to być w miarę możliwości jak najkrótszy odcinek, łączący Hajnówkę z Białowieżą, który
przebiegałby przez najbardziej atrakcyjne obszary.

6.10. Wnioski ogólne, wynikające z uwarunkowań istniejącego stanu systemu komunikacyjnego
gminy.
Podstawowe wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy stanu istniejącego problematyki
komunikacyjnej gminy Białowieża to:
1. Zwiększenie gęstości dróg o nawierzchni twardej. Problem ten stanowi podstawowa barierę w
kierunku zwiększenia wygodnej całorocznej dostępności komunikacyjnej. Należy jednak pamiętać,
że nawet z chwilą wykonania nawierzchni twardej na wszystkich gminnych drogach gruntowych, to
i tak, że względu na specyfikę gminy, większość obszaru to puszcza, wskaźnik gęstości sieci tych
dróg będzie nadal najniższy, nie tylko w porównaniu z województwem podlaskim ale i krajem.
2. Należy dążyć, aby w możliwie jak najszybszym czasie wszystkie kategorie dróg osiągnęły zgodnie
z przepisami dla danych klas podstawowe parametry techniczne. Dotyczy to zwłaszcza szerokości
jezdni, gdyż wiąże się to w bezpośredni sposób nie tylko ze sprawnością ruchu ale i jego
bezpieczeństwem.
3. Ze względu na charakter i położenie gminy (Puszcza Białowieska) do systemu komunikacyjnego
należy w możliwie szerokim zakresie wprowadzić ciągi rowerowe i szlaki konne. Wpłynie to w
sposób korzystny na ochronę środowiska i uatrakcyjni to pod względem rekreacyjno-turystycznym.
4. Rozwijająca się na obszarze puszczy turystyka indywidualna wykorzystująca własny środek
transportu, jakim jest samochód indywidualny, będzie powodowała coraz większe zagrożenie dla
ochrony środowiska. Jest to forma nie dająca możliwości prawidłowego sterowania jej rozwojem.
5. W związku z tym możliwości częściowego wykorzystania istniejących i zdewastowania istniejących
torowisk leśnej kolejki wąskotorowej (która kiedyś służyła do wywozu drewna) do celów
turystycznych są uzasadnione zwłaszcza w okresie perspektywy, ponieważ wówczas stan
motoryzacji indywidualnej znacznie wzrośnie.
6. Możliwość ponownego uruchomienia kursowania pociągów na linii Hajnówka –Białowieża wydaje
się realna ponieważ pojawiła się szansa na pozyskanie środków na naprawę torów i dofinansowanie
deficytowych przewozów przez samorząd województwa. Uwzględniając powyższą sytuację należy
rozważyć możliwości ewentualnego wykorzystania przedmiotowej linii.
7. KIERUNKI I ZADANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
7.1. Zaopatrzenie w wodę
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1)

Prognoza zapotrzebowania na wodę.

Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjęto wskaźnik zapotrzebowania wody:
 na cele bytowo - gospodarcze mieszkańców w 2010 r.
 150 d3/dM przy 100% korzystających z wodociągu przy wskaźniku nierównomierności dobowej Nd =
1,3 i godzinowej Ng = 2,5,
 dla zakładów użyteczności publicznej 15 d3/M/d przy Nd = 1,1 i Ng = 2,5,
 na cele drobnego przemysłu 10% zapotrzebowania na cele bytowo - gospodarcze przy Nd = 1,15,
 dla zwierząt gospodarskich 10% zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze przy Nd = 1,2 i Ng =
3,0,
 na własne potrzeby wodociągu 15 % średniego zapotrzebowania,
 p.poż. - 10 dm3/sek. 1 pożar zgodnie z polską normą PN-B-02864.
Ilość mieszkańców we wsiach podłączonych i planowanych do podłączenia do wodociągu Białowieża w
okresie kierunkowym przyjmuje się 2740 osób.
Wg stanu na koniec 2017r. podłączonych do sieci wodociągowej jest 1096 gospodarstw domowych.
Ogólne zapotrzebowanie wody z wodociągu Białowieża.
Tabela nr 6 Ogólne zapotrzebowanie wody z wodociągu Białowieża
Wyszczególnienie
Qdśr
Qdmax
m3/d
m3/d
cele socjalno-bytowe mieszkańców
411
534,3
zakłady użyteczności publicznej
41,1
45,2
drobny przemysł
41,1
47,3
zwierzęta gospodarcze
41,1
49,3
Razem
534,3
676,1
80,1
80,1
potrzeby własne wodociągu ogółem
614,4
756,2

Qdśr m3/h

Qhmax m3/h

17,1
1,7
1,7
1,7
22,2
3,3
25,5

55,7
4,7
2,0
6,2
68,6
3,3
71,9

Zatwierdzone zasoby ujęcia wodociągu w Białowieży w wielkości 135 m 3/h pozwalają pokryć kierunkowe
zapotrzebowanie wody w godzinach maksymalnych rozbiorów oraz zabezpieczyć wodę do celów
przeciwpożarowych.

2)

Kierunki, działania i zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Zapewnienie ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi w ilości
pokrywającej pełne potrzeby odbiorców i przeciwpożarowe poprzez:
a) utrzymanie w należytym stanie technicznym z ewentualną modernizacją i rozbudową komunalnego
ujęcia i stacji uzdatniania w Białowieży oraz zakładowych ujęć wody Nadleśnictwa Białowieża w
Czerlonce,
b) wykonanie studni awaryjnych dla wodociągu zakładowego w Czerlonce,
c) zwiększenie pewności i sprawności dystrybucji wody oraz zmniejszenie ilości sytuacji awaryjnych w
wyniku diagnozowania stanu technicznego sieci wodociągowej i wymiany niesprawnej armatury oraz
odcinków sieci o dużej awaryjności, które są przyczyną przerw w dostawie wody, jej ubytków,
okresowego pogorszenia jakości i strat ekonomicznych,
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d) rozwój sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża w zakresie umożliwiającym podłączenie do
niej całej zwartej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej istniejącej i projektowanej
oraz w miarę zgłaszanych potrzeb zabudowy rozproszonej,
e) utrzymanie w należytym stanie technicznym z możliwością sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego
dla ewentualnych potrzeb obrony cywilnej istniejących zakładowych studni głębinowych.
Likwidację studni każdorazowo należy uzgodnić z punktu widzenia ewentualnych potrzeb obrony
cywilnej z organem do spraw obrony cywilnej.
7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych.
Wg stanu na koniec 2017r. podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 715 gospodarstw domowych.
1)

W gminie przyjmuje się rozdzielczy system kanalizacji tj. niezależny system kanalizacji sanitarnej
do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych i produkcyjnych do oczyszczalni ścieków i
oddzielny dla kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi do odprowadzenia wód
opadowych z terenów zabudowanych.

2)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości gminnej Białowieża powinna być prowadzona w
zakresie umożliwiającym podłączenie do niej całej zabudowy mieszkaniowej, usługowej
i
produkcyjnej istniejącej i projektowanej.

3)

Wszystkie ścieki sanitarne i poprodukcyjne zebrane z terenu Białowieży kanalizacją sanitarną winny
być skierowane na oczyszczalnię ścieków utrzymywaną w należytym stanie technicznym i właściwie
eksploatowaną. Z chwilą zbliżenia się ilości dopływających ścieków do przepustowości oczyszczalni
dokonać jej rozbudowy.

4)

Porządkowanie gospodarki ściekowej w pozostałych miejscowościach gminy zakłada budowę
kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach (dotychczas nieskanalizowanych) i
odprowadzenie ścieków za pomocą ewentualnych przepompowni do oczyszczalni ścieków w
Białowieży.

5)

Zbiorniki
szczelne
należy traktować jako rozwiązanie przejściowe, na terenach jeszcze
nieuzbrojonych, ale przewidzianych do objęcia kanalizacją zbiorczą.

6)

Wywóz ścieków z urządzeń lokalnych, których ilość będzie maleć w miarę porządkowania gospodarki
ściekowej w gminie, w dalszym ciągu przewiduje się do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków
w Białowieży.

7)

W długofalowym procesie porządkowania gospodarki ściekowej w gminie, szybki postęp techniczny w
dziedzinie oczyszczania ścieków może zaowocować rozwiązaniami dziś nieprzewidywalnymi, a
pozwalającymi oczyścić ścieki znacznie mniejszymi nakładami finansowymi, niż jest to możliwe przy
obecnie znanych technologiach.

7.3. Gospodarka odpadami stałymi.
Na terenie Gminy Białowieża gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi ustaleniami
„Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” - przyjętym przez Sejmik
Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. „Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Wraz z przyjęciem „Planu …” Sejmik
Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
wykonania przedmiotowego Planu.
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System gospodarowania odpadami komunalnymi wg obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022.
Gmina Białowieża funkcjonuje w ramach ZZO w Hajnówce (RIPOK MBP w Hajnówce ) – w Regionie
Południowym.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych.
1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (posiadające wpis
do rejestru działalności regulowanej):
Tabela. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Białowieża
(posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej).
Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Hajnówce

ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka

2. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania:
- Zakład Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka
3. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Białowieży (teren oczyszczalni).
4. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym:
- Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w Białowieży (teren oczyszczalni).

7.4. Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego
Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy Białowieża jest stacja transformatorowo – rozdzielcza RPZ
110/15 kV w Hajnówce, która na obecnym etapie w pełni pokrywa zapotrzebowanie mocy gminy
Białowieża.
Zasilanie gminy Białowieża wykonane jest dwoma liniami energetycznymi 15 kV.
1) Linia napowietrzna relacji Hajnówka – Czerlonka - Grudki – Białowieża i dalej – Pogorzelce –
Teremiski – Budy.
2) Linia kablowa relacji Hajnówka – Białowieża.
Pozostałe linie SN 15 kV stanowią odgałęzienia od w/w linii.
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Według informacji udzielonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok energia elektryczna
dla odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy dostarczana jest liniami 15 kV ze stacji 110/15 kV
Hajnówka. Na terenie gminy, z uwagi na jej szczególny charakter przyrodniczy, nie ma zlokalizowanych
stacji 110/15 kV oraz linii 110 kV, natomiast znajdują się następujące urządzenia SN i nn:
- 67,65 km linii 15 kV w tym 32,9 km kablowych oraz 34,7 km linii napowietrznych,
- 35 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 22 szt. stacji słupowych i 13 szt. stacji kontenerowych,
z transformatorami o mocach od 30 kVA do 630 kVA,
- 44,59 km linii nn w tym 11,12 km linii kablowych oraz 33,47 km linii napowietrznych.
Stan techniczny ww. urządzeń, w zależności od wieku, należy ocenić jako: dostateczny, dobry i bardzo
dobry.
Dostosowanie systemu do potrzeb wynikających z długofalowego rozwoju zagospodarowania gminy oraz
dostarczenie energii w normatywnym standardzie jakościowym i ilościowym w sposób ciągły wymagać
będzie docelowo:
3)
a)
b)
c)
d)

e)

Na terenie gminy Białowieża:
budowy 2 stacji transformatorowych we wsi, Budy, 1 na przejściu granicznym i 9 w Białowieży
budowy linii SN 15 kV kablowej napowietrznych zasilającej w/w stacje,
budowy linii nN z w/w stacji wg potrzeb
przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej wsie Teremiski, Budy, Pogorzelce na podziemną
linię kablową – sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb wynikających z zagospodarowania
obszarów, dopuszcza się pozostawienie linii napowietrznej (wymienionej na izolowaną) wyłącznie w
lesie poza polanami na których leżą w/w wsie.
budowy drugostronnego zasilania wsi Teremiski, Budy, Pogorzelce jako linii kablowej wzdłuż „Trybu
Zwierzynieckiego” łączącej istniejącą linię SN 15 kV zasilającą w/w wsie z linią kablową lub
napowietrzną Białowieża-Hajnówka

Tabela nr 7 Zestawienie prac w zakresie elektroenergetycznych wykonanych przez ZEB S.A. w latach 1999
- 2005 przedstawia poniższa tabela:
Stacje
Linie
transformatorowe
elektr. Proj.
lp.
Wieś
do
do
proj.
SN
NN
demontażu wymiany
1.
Teremiski
0
0
0
+
2.
Budy
1
1
2
+
+
3.
Czerlonka
0
4.
Pogorzelce
1 0
+
5.
Białowieża
0
+
ogółem

1

3
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4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zmniejszenie uciążliwości urządzeń systemu elektroenergetycznego dla otoczenia wymagać będzie w
szczególności:
budowy urządzeń elektroenergetyki w sposób nie kolizyjny z długofalowym rozwojem osadnictwa oraz
chronionymi elementami środowiska przyrodniczego,
preferowanie rozwiązań technicznych powodujących zmniejszenie zajętości terenu przez urządzenia
elektroenergetyczne,
zastosowanie linii zabudowy zgodnych z obowiązującymi przepisami od urządzeń
elektroenergetycznych istniejących j projektowanych,
przebudowy napowietrznej linii SN 15 kV na kablową, stanowiącą drugostronne zasilanie oczyszczalni
ścieków w Białowieży.
stopniową wymianę istniejących linii napowietrznych nN i SN na linie kablowe,
rozbudowę i modernizację sieci nN i SN wyłącznie jako linie kablowe.

Tabela nr 7a Na terenie gminy obecnie znajdują się stacje transformatorowe jak niżej :
Stacje
Zalecana
Zmiana
Wieś
istniejące
budowa
Razem
lokalizacji
nowych stacji
stacji
Białowieża
21
9
30
2
Wsie i osady
Pogorzelce
Teremiski
Budy
Rezerwat
Zwierzyniec
Czerlonka
Grudki
J. wojskowa
Przejście graniczne
Razem wsie i osady
Ogółem

1
2
1
1
1
2
2
1
1
11
33

1
2
3
1
1
2
2
1
1
14
44

2

3
11

2

Niektóre ze stacji projektowanych są w trakcje realizacji lub na etapie opracowania dokumentacji
wykonawczej.
Stacje oznaczone na załączniku graficznym jako do przesunięcia oznaczają zalecane przesunięcie w
kierunku ul. Waszkiewicza, w przypadku przebudowy linii SN na kablową.
5) Zalecana modernizacja sieci SN 15 kV
Pierścień zewnętrzny:
a) budowa linii SN 15 kV od linii SN 15 kV we wsi Budy do linii SN 15 kV w osadzie Zwierzyniec,
b) budowa linii SN 15 kV od stacji transformatorowej ST-1577 (Jedn. Wojskowa ) do stacji ST-12 na
Przejściu granicznym,
c) budowa linii SN 15 kV od stacji ST-0693 poprzez stacje ST-5 i stację ST-1101 do linii w kierunku
Przejścia granicznego,
d) budowa linii wymienionych w punktach od 1 do 4 stworzy pierścień zapewniający dużą pewność
zasilania stacji transformatorowych w gminie Białowieża.
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6) Przebudowa linii SN we wsi Białowieża.
Zakłada się przebudowę linii SN 15 kV w Białowieży. Przebudowa polegać ma na zmianie linii
napowietrznych na linie kablowe. Przy tej przebudowie zalecana byłaby zmiana lokalizacji stacji
transformatorowych nr ST-0112 i ST-0058 – zlokalizowanie ich bliżej ul. Waszkiewicza (skrócenie linii nn).
7) Przebudowa linii SN we wsiach na terenie gminy.
Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej wsie Teremiski, Budy, Pogorzelce na podziemną linię
kablową – sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb wynikających z zagospodarowania obszarów;
dopuszcza się pozostawienie linii napowietrznej (wymienionej na izolowaną) wyłącznie w lesie poza
polanami na których leżą w/w wsie.
8) Zasilanie projektowanej zabudowy.
Dla zasilania projektowanej zabudowy przewiduje się budowę nowych stacji transformatorowych. Zasilanie
tych stacji w pierścieniach.
9) Ocena funkcjonowania systemu zasilania.
Dwie linie SN 15 kV zasilane z rozdzielni RPZ 110/15 kV w Hajnówce zapewnia dużą pewność zasilania
systemu energetycznego w gminie Białowieża.
Stacje transformatorowe w gminie Białowieża byłyby zasilane w układzie pierścieni.
Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego na obszarze gminy to:
1). Dostosowanie systemu poprzez modernizacje i rozbudowę do potrzeb wynikających z długofalowego
rozwoju zagospodarowania województwa i gminy oraz dostarczenie energii elektrycznej w normatywnym
standardzie jakościowym i ilościowym w sposób ciągły.
2). Zmniejszenie uciążliwości urządzeń systemu dla otoczenia.
Zmniejszenie uciążliwości urządzeń elektroenergetycznych dla otoczenia
Należy osiągać to poprzez:
1) budowę linii energetycznych w sposób nie kolizyjny z długofalowym rozwojem osadnictwa oraz
chronionymi elementami środowiska przyrodniczego,
2) stosowanie, w przypadku konieczności prowadzenia linii napowietrznych SN w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozwiązań technicznych i normatywnych stref ochronnych,
zmniejszających do minimum wpływ w/w linii na ludzi i środowisko,
3) stosowanie do przesyłu energii elektrycznej w zakresie SN 15 kV - linii kablowych na terenach
intensywnej zabudowy, objętej ochroną konserwatorską i ekologiczną
4) stosowanie układów dwutorowych linii SN na terenach intensywnego zainwestowania,
5) wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w budowie linii SN, NN i telefonicznych
umieszczając je na wspólnych słupach w celu racjonalnego wykorzystania terenów,
6) utrzymanie rezerw terenów pod urządzenia elektroenergetyczne, a w szczególności określenia w
planach miejscowych ich przeznaczenia i warunków zagospodarowania.
Przy opracowywaniu Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy:
1) zwrócić się do PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim
- o wytyczne w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz uwzględnić w planie zgłaszane
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2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

urządzenia, rezerwując pod nie niezbędne tereny (linie napowietrzne i kablowe 15 kV, stacje
transformatorowe 15/04 kV, linie napowietrzne i kablowe NN),
opracowywać plany na mapach umożliwiających szczegółową lokalizację urządzeń
elektroenergetycznych,
sieci elektroenergetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z
ustawą Prawo energetyczne,
uwzględniać przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych, ograniczając do minimum
konieczność ich przebudowy,
w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je
dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami – przebudowa powinna być realizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej,
dotyczy to również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień; prace te powinny być
realizowane w drodze umowy między zainteresowanymi PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok;
warunki przebudowy należy uzyskać w PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon
Energetyczny w Bielsku Podlaskim,
sposób zagospodarowania działek w sąsiedztwie linii SN i NN z PGE Dystrybucja S.A., Oddział
Białystok, Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim.
W przypadku wszelkich projektowanych na obszarze gminy obiektów o wysokości równej lub
większej od 50 m npt. każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę istnieje
wymóg zgłoszenia do Szefostwa Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – zgodnie z § 2.2
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania i
oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130 z 2003r., poz.1193, z póżn.zm.).
Na terenach przeznaczonych pod odnawialne źródła energii – należy rezerwę terenu pod urządzenia
elektroenergetyczne umożliwiające odbiór energii elektrycznej. Możliwości ich przyłączenia będą
mogły być rozpatrywane po złożeniu wniosków o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej, a w
przypadku powyżej 2MW, na podstawie opracowywanych w tych przypadkach ekspertyz wpływu
przyłączenia ich na system elektroenergetyczny – wg przepisów odrębnych.

7.5. Obszary, na których planowana jest lokalizacja instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW – farm fotowoltaicznych.
Na terenie Gminy Białowieża na etapie sporządzania studium przeznaczono 3 obszary, w których będzie
można lokalizować instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW - w postaci farm
fotowoltaicznych – zgodnie z oznaczeniem graficznym symbolem EP na planszy „Kierunki...” t.j.:
1) w rejonie wsi Teremiski - w ramach działki położonej w obrębie wsi Teremiski (obręb 0005),
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 16.
2) w rejonie wsi Białowieża - w ramach działki położonej w obrębie 0004 Białowieża, oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntów: 1239,
3) w rejonie wsi Białowieża - w ramach działki położonej w obrębie 0004 Białowieża, oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntów: 444.

7.6. Kierunki rozwoju ciepłownictwa
1)

Podstawowe kierunki rozwoju ciepłownictwa w gminie to:

a) sukcesywne zwiększanie udziałów alternatywnych źródeł energetycznych dla zmniejszenia
zanieczyszczeń środowiska takich jak: gaz, olej opałowy i energia elektryczna, pompy ciepła, z
dopuszczeniem słonecznych kolektorów ciepła i fotoogniw w połaciach dachowych, bądź na
oddzielnych konstrukcjach w ramach własnych działek (siedlisk),
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b) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dla nośników energetycznych
zwiększających efektywność ich wykorzystania oraz ułatwiających obsługę i 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,
c) termomodernizacja starych budynków o złych warunkach termoizolacyjnych.
2)

Główne zadania w zakresie rozwoju ciepłownictwa to:

a) kontrola i restrykcja w stosunku do emiterów największych ponadnormatywnych zanieczyszczeń
energetycznych,
b) propagowanie stosowania dociepleń budynków istniejących i projektowanych,
c) propagowanie najnowszych osiągnięć techniki ciepłowniczej w zakresie instalacji wewnętrznych dla
gazu, oleju opałowego itp.,
d) propagowanie
i
ewentualna
realizacja
proekologicznych
rozwiązań
ciepłowniczych
niekonwencjonalnych (np. baterie słoneczne),
e) rozwój ciepłownictwa w oparciu o system gazowniczy.
W miarę rozwoju systemu gazowniczego w pierwszej kolejności modernizacją instalacji ciepłowniczych
należy obejmować obiekty i urządzenia komunalne o stosunkowo znacznym zużyciu ciepła jak szkoły,
ośrodki zdrowia, obiekty kultury i inne obiekty o charakterze produkcyjnym itp.
7. 7 Gazownictwo.
Kierunki rozwoju systemu gazowniczego dla gminy.
Zapewnienie dostaw gazu ziemnego mieszkańcom gminy jest podstawową przesłanką rozwoju systemu.
Studium programowe gazyfikacji gminy Białowieża wykonane przez GAZOPROJEKT Wrocław 1990 r.,
Studium programowe możliwości rozwoju gazyfikacji województwa białostockiego wykonane przez
GAZOPROJEKT Wrocław w 1996 r. oraz Koncepcja programowa gazyfikacji miasta Hajnówka wykonana
przez GAZOPROJEKT Wrocław w 1996 r. – zakładają, że gmina Białowieża będzie zasilana w gaz z
gazociągu wysokiego ciśnienia Łapy - Bielsk Podlaski - Hajnówka poprzez stacje redukcyjno - pomiarową
1°, zlokalizowaną w zachodniej części m. Hajnówka, z sieci gazowej średniego ciśnienia położonej we
wschodniej części miasta Hajnówka. Przewiduje się gazociąg zasilający gm. Białowieża o średnicy D 180
mm i dł.  22 km. Koncepcja programowa gazyfikacji miasta Hajnówka zakłada, że gm. Białowieża będzie
miała pobór szczytowy: systemowy 1,18 tys. m 3/h i miejscowy 1,76 tys m 3/h i jest uwzględnione w
projektowaniu wielkości stacji redukcyjno - pomiarowej 1° oraz sieci wysokiego i średniego ciśnienia miasta
Hajnówka. Specyficzna topografia gminy wymusza budowę także gazociągów przesyłowych średniego
ciśnienia miedzy poszczególnymi wsiami tzn. miedzy wsiami: Budy- Teremiski, Teremiski - Pogorzelce,
Pogorzelce-Zastawa. Rozprowadzenie gazu na terenie gminy będzie odbywało się również przy pomocy
gazociągów średniego ciśnienia. Trasy zakładanych gazociągów pokazano na rysunku studium.
Opracowywana jest obecnie przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Białymstoku koncepcja
gazyfikacji powiatu Hajnówka. Jak wynika z materiałów dostępnych na tym etapie projektowania - kierunek
i sposób zaopatrzenia w gaz mieszkańców gminy Białowieża nie ulegnie zmianie w stosunku do
wcześniejszych opracowań. Do obsługi odbiorców gazu oraz konserwacji, remontów i napraw awaryjnych
obiektów gazowniczych przewiduje się budowę obiektów zaplecza technicznego w Hajnówce. Będzie ona
obsługiwała również mieszkańców gminy Białowieża w tym zakresie.
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Na terenie gminy nie ma zaopatrzenia w gaz przewodowy.
W Gminie brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy. Pewna liczba gospodarstw korzysta z gazu
płynnego, zaopatrując się indywidualnie w funkcjonujących w gminie punktach sprzedaży gazu płynnego.
Planowana jest w przyszłości budowa gazociągu do miasta Hajnówka. Po jego wybudowaniu będzie
możliwe zgazyfikowanie gminy. Zgodnie z danymi z GUS oraz informacji udostępnionych przez Polską
Spółkę Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Spółka nie prowadzi usługi dystrybucji
paliwa gazowego oraz nie posiada sieci gazowej na terenie Gminy.
Aktualnie zaopatrzenie województwa podlaskiego w gaz zapewniają:
– północno – wschodni układ gazu importowanego z Rosji DN 1000/700 Wysokoje – Hołowczyce –
Rembelszczyzna. Z układu tego, gazociągiem odgałęźnym DN 100 Mielnik – Siemiatycze zasilana
jest i będzie południowa część województwa,
– gazociąg DN 500/250 relacji Rembelszczyzna – Nieporęt – Wyszków – Białystok – Bobrowniki,
zasilający środkową część województwa, w tym Białystok i Łomżę. Dostawy gazu do tego
gazociągu realizowane są z dwóch kierunków, a mianowicie:
– z kolektora tłocznego tłoczni Rembelszczyzna o ciśnieniu 5,0 – 5,5 MPa,
– z punktu rozliczeniowo – pomiarowego Bobrowniki zlokalizowanego na granicy Polski i Białorusi.
Ilość gazu oraz ciśnienie w w/w punkcie uzgadniane są w ramach corocznych kontraktów.
7.7.1. Stacja zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG.
Na terenie Gminy Białowieża z uwagi na brak gazu przewodowego planowana jest dostawa gazu w oparciu
o stację zgazowania gazu ziemnego LNG:
W 2014r. - Decyzją znak IP.6733.3.2014 dla firmy Blue LNG Sp. z o.o., 78-230 Karlino, Krzywopłoty 42
– ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG, składającej się: ze zbiornika LNG o pojemności 60 m 3, z
dwóch parownic atmosferycznych (500Nm3/h), stacji redukcyjnej kontenerowej (400Nm 3/h) wraz z
kotłownią i nawanialnią, oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach części działki położonej w
rejonie ul.Paczoskiego w Białowieży (teren oczyszczalni ścieków), gm. Białowieża (obręb ZastawaKrzyże), oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 1015.
W/w inwestycja została zrealizowana.
W 2015r. - zostały wydane dwie decyzje lokalizacyjne dla planowanych sieci gazowniczych (zasilanych ze
stacji LNG):
1)
Decyzja znak IP.6733.1.2015 – dla Polskiego Przedsiębiorstwa Gazowniczego Warszawa Sp. z
o.o., 00-090 Warszawa, Al.Solidarności 75/26 - na lokalizację inwestycji celu publicznego, dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (0,5 MPa), z rur PE 90mm, o
łącznej długości około 3200 m, w ramach działek położonych w Białowieży, gm. Białowieża, w obrębie
geod. 0006 Zastawa-Krzyże oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 1015, 1018, 652, 64, 19/1,
13; oraz położonych w obrębie geod.0004 Białowieża - oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
1, 974, 969/2, 972/1, 1199/1, 1200, 1073.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
przedsięwzięcie polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (0,5 MPa), z rur PE 90mm, o
łącznej długości około 3200 m, w ramach działek położonych w Białowieży, gm. Białowieża t.j.:
- w ramach istniejących pasów drogowych i działek gminnych - położonych w obrębie geod.0006 ZastawaKrzyże t.j.: na terenie oczyszczalni ścieków (działka o nr geod.1015), w rejonie ul.Paczoskiego (działki o nr
geod. 1018 , 652, 64, 19/1, 13);

w ramach istniejących pasów drogowych i działek gminnych - położonych w obrębie geod.0004
Białowieża t.j.: w rejonie ul.Żubrowej (działka ozn nr geod.1); w rejonie ul.Sportowej (działki ozn. nr
geod. 974, 969/2, 972/1); oraz w rejonie ul.Tropinka (działki ozn. nr geod. 1199/1, 1200, 1073).
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2)
Decyzja znak IP.6733.3.2015 - dla Polskiego Przedsiębiorstwa Gazowniczego Warszawa Sp. z
o.o., 00-901 Warszawa, Al.Ks.Poniatowskiego 1, na lokalizację inwestycji celu publicznego, dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (0,5 MPa), z rur PE 90mm, o
łącznej długości około 640m, w ramach działek położonych w Białowieży, gm. Białowieża (obręb
geod.0004 Białowieża) - oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 1200, 1055, 1073, 1059, 1319,
1295/88, 1295/40, 1295/90, 1295/92.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
przedsięwzięcie polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (0,5 MPa), z rur PE 90mm, o
łącznej długości około 640 m, planowane jest do realizacji w ramach działek położonych w Białowieży,
gm.Białowieża (obręb geod.0004 Białowieża) - oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 1200,
1055, 1073, 1059, 1319, 1295/88, 1295/40, 1295/90, 1295/92, które w części stanowią istniejące tereny
pasów drogowych oraz innych działek do nich przyległych - położonych w rejonie ul.Tropinka, ul.Zaułek
Rudników, ul.Browska.
W/w sieci zostały zrealizowane.
7.8 Kierunki rozwoju telekomunikacji
Stan i struktura systemu telekomunikacji
System telekomunikacyjny gminy składa się z:
 centrali automatycznej cyfrowej typu EWSD - RDLU o pojemności 784 zlokalizowanej w Parku
Pałacowym w Białowieży,
 linii kablowej światłowodowej relacji Hajnówka - Białowieża,
 linii rozdzielczych kablowych miedzianych i napowietrznych,
 przyłączy abonenckich.
Sieć telekomunikacyjna
Z Hajnówki do Białowieży są wybudowane dwie linie telefoniczne:
1 – kabel telefoniczny
2 – światłowód.
Zaspokaja to potrzeby gminy Białowieża (miejscowość Białowieża i wsie sąsiednie). Punkt rozdzielczy
(centrala) zlokalizowany jest w budynku na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul.Stoczek. Doprowadzenie sieci do
poszczególnych wsi gminy Białowieża wykonana jest w większości kablami doziemnymi. Sieć w
miejscowości Białowieża wykonana jest częściowo kablami doziemnymi a częściowo w kanalizacji. Sieć
telefoniczna w większości istniejąca.
System telefonii komórkowej.
Na terenie gminy znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej:
– na wieży kościoła rzymskokatolickiego: nadajnik Era GSM
– wieża obok hotelu „Białowieskiego”: nadajnik Plus GSM
– wieża obok gminnego wysypiska odpadów: nadajnik Orange GSM
– wieża w osadzie Zwierzyniec: nadajniki: Era GSM oraz Plus GSM
W 2015r. - zostały wydane dwie decyzje lokalizacyjne dla planowanych przyłączy światłowodowych:
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1) Decyzja znak IP.6733.4.2015 – ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie przyłącza światłowodowego (łącze Internetu szerokopasmowego) do budynku
mieszkalnego Instytutu Biologii Ssaków PAN, przy ul. Tropinka 102 w Białowieży, w ramach działek
oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntów 1200, 1093 (obręb 0004 Białowieża)
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
przedsięwzięcie polegające na budowie przyłącza światłowodowego kablowego (łącze Internetu
szerokopasmowego) o średnicy 40mm (w osłonie z rury HDPE 40/3,7) przebiegać będzie od istniejącej
studni kablowej w ul.Tropnika do budynku mieszkalnego przy ul. Tropinka 102 w Białowieży (należącego
do Instytutu Biologii Ssaków PAN).
Projektowana infrastruktura będzie realizowana w ramach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej
ul.Tropnika (działka nr 1200), oraz w części w ramach działki o nr geod.1093, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym.
2) Decyzja znak IP.6733.5.2015 - ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie przyłączy światłowodowych (łącze Internetu szerokopasmowego) do budynków
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Technikum Leśnego i bursy szkolnej, położonych w rejonie ul.Park
Dyrekcyjny w Białowieży, w ramach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntów 1295/92, 1295/83,
1295/1, 1295/88, 1295/40 oraz 1295/90 (obręb 0004 Białowieża).
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
przedsięwzięcie polegające na budowie trzech przyłączy światłowodowych kablowych (łącze Internetu
szerokopasmowego) o średnicy 40mm (w osłonie z rury HDPE 40/3,7) przebiegać będzie od istniejącej
studni kablowej w ul.Park Dyrekcyjny do budynków Instytutu Badawczego Leśnictwa, Technikum Leśnego
i bursy szkolnej.
Projektowana infrastruktura będzie realizowana jako uzupełnienie istniejącego uzbrojenia terenu.
Kierunki rozwoju telekomunikacji:
Dostosowanie systemu telekomunikacyjnego do potrzeb wynikających z rozwoju zagospodarowania
przestrzennego gminy
 utrzymania sprawnego funkcjonowania istniejących urządzeń telekomunikacyjnych
 budowy linii abonenckich według potrzeb,
 utrzymuje się istniejące na terenie gminy 5 stacji bazowych telefonii komórkowej i nie przewiduje
się budowy nowych,
 dla zasilania projektowanej zabudowy przewiduje się budowę nowych sieci telefonicznych
rozdzielczych w zależności od potrzeb.
8. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU LOKALNYM
Cele publiczne, zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., które
mogą być realizowane na terenie Gminy Białowieża, wyznaczone na rysunku „Studium…”, to:
1. Wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa i utrzymywanie tych dróg a także łączności
publicznej i sygnalizacji.
2. Budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urządzeń.
3. Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków.
4. Budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i
innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących
własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, szkół
publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej
i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i
ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zakładanie i utrzymywanie cmentarzy.
Ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej.
Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.
Inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

9. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
O
ZNACZENIU
PONADLOKALNYM,
ZGODNIE
Z
USTALENIAMI
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA
I
USTALENIAMI
PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST.1
Na etapie prowadzenia procedury planistycznej, dotyczącej przygotowania projektu niniejszego studium w
odpowiedzi na zawiadomienie o podjęciu uchwały intencyjnej – Gmina Białowieża otrzymała Uchwałę Nr
188/2470/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zgłoszenia
wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża – o
następującej treści:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, uchwalony uchwałą nr IX/80/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 108 z dnia 13
października 2003 poz,. 2026) wyznaczał następujące cele publiczne:
Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2470/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w
sprawie zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Białowieża.
„Na podstawie art. 23 w związku z art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm. 1), po rozpatrzeniu zawiadomienia
Wójta Gminy Białowieża pismem Nr PP.66720.1.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. o podjęciu przez Radę
Gminy Białowieża Uchwały Nr XVII/98/16 z dnia 23 maja 2016 r. o przystąpieniu do opracowania Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża, uchwala się co następuje:
1. Na obszarze studium występują elementy ponadlokalne zagospodarowania
wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego
Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr
108, poz. 2026), a w szczególności w zakresie:
a) środowiska przyrodniczego – należy uwzględnić granice obszarów chronionych oraz ograniczenia w
zagospodarowaniu wynikające z ich dokumentów ochronnych i aktów powołujących, w tym:
– Białowieskiego Parku Narodowego,
– Obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”,
– Rezerwatów przyrody oraz użytków ekologicznych
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Ponadto uwzględnić należy położenie na obszarze transgranicznego obiektu dziedzictwa światowego
UNESCO „Białowieża Forest”;
b) komunikacji – należy uwzględnić:
– drogę wojewódzką Nr 689 klasy Z,
– linię kolejową nr 52;
c) infrastruktury sanitarnej – należy uwzględnić:
– oczyszczalnię ścieków w Białowieży,
– stawy w Białowieży – zbiorniki retencyjne,
– będące w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji składowisko odpadów komunalnych we
wsi Stoczek,
– obszar deficytu wód.
– Ponadto informuję, że godnie z Wojewódzkim Programem Nawodnień jest planowany zbiornik
retencyjny w Białowieży na rzece Narewka.
2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w
Białymstoku”.
W chwili obecnej obowiązuje nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego,
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2017r.
(Dz.Urz.Woj.Podl. poz 2777 z dnia 11 lipca 2017r.), zmienionego Uchwałą Nr XXXIX/356/17 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Sejmiku
Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podlaskiego (Dz.Urz.Woj.Podl. poz 3270 z dnia 1 września 2017r.).

W w/w PZPWP – w załączniku nr 3 do uchwały – w wykazie ponadlokalnych inwestycji celu
publicznego - uwzględniono następujące zadania dotyczące Gminy Białowieża:
Wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalonych dla obszaru
województwa podlaskiego w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów,
właściwego ministra i Sejmik Województwa Podlaskiego.
Lp.

Dział, rodzaj
Nazwa przedsięwzięcia
inwestycyjnego i ew. inwestor

1.4.

INFRASTRUKTURA INNA

1.4.1

Program Rozwoju Puszczy
Białowieskiej

3.

INWESTYCJE GOSPODARKI
WODNEJ
Dofinansowanie przedsięwzięć
z zakresu gospodarki odpadami
dla jednostek
samorządu terytorialnego
Inwestycje związane z realizacją
celów wynikających z obecnych
i
projektowanych (przyszłych)

3.2.9.

3.2.9.1

Lokalizacja
(miasto, gmina,
powiat)

Dokument
ustalający
inwestycję

pow. Hajnowski
gm. Białowieża
gm. Hajnówka
m. Hajnówka
gm. Narewka

KTdWP
– Przedsięwzięc
Kontrakt
ie
Terytorialny dla priorytetowe
Województwa
Podlaskiego

woj. podlaskie

PGO WP
Wszystkie
2016-2022
- regiony
Plan gospodarki
odpadami
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dyrektyw unijnych i prawa
krajowego

3.3
3.3.1.
3.3.1.18
.

ZBIORNIKI RETENCYJNE
Realizacja zbiorników małej
retencji na terenie województwa
Podlaskiego
Zbiornik Białowieża

4.

INFRASTRUKTURA
ENERGETYCZNA

4.1

INFRASTRUKTURA
GAZOWNICZA
Rozwój gazyfikacji w
wybranych
lokalizacjach północnowschodniej
Polski w oparciu o technologie
LNG

4.1.5.

województwa
podlaskiego na
lata 20162022

Białowieża gm.
Białowieża

PGW-Wisła – SW1003
Plan
gospodarowania
wodami
na
obszarze
dorzecza

woj. podlaskie

Plan Rozwoju
PSG 2018–
2022

10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000m 2 ORAZ OBSZARY
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
10.1 Sytuacje w których występuje obowiązek sporządzania planu miejscowego:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 j.t., z późn.zm.), są to:
– obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
– obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2,
– obszary przestrzeni publicznej (definicja obszaru przestrzeni publicznej - art. 2 pkt 6) - obszar o
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne),
– dla terenów górniczych, w tym udokumentowanych oraz występujących w perspektywicznych
obszarach górniczych wyznaczonych na rysunku Studium, a także dla innych terenów eksploatacji
surowców mineralnych – na podstawie art.95 ust.1 i 2, oraz art.104 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131, z późn. zm.),
– dla obszarów i zespołów poddawanych ochronie przez Radę Gminy,
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–
–

dla obszarów, gdy realizacja inwestycji wymaga uzyskania zgody odpowiedniego organu na
przeznaczenie terenów rolnych lub 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.2017.1161 j.t.),
w przypadku projektowanych zalesień, w tym na tereny granic polno-leśnych.

10.2. Obszary, dla których przewiduje się sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego.
W niniejszym Studium ustalono:
1) potrzebę przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości przeznaczonych w dotychczasowych
opracowaniach pod zabudowę mieszkaniową, oraz usługową – głównie na terenach niezainwestowanych.
2) Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 nie występują.
Na terenie Gminy nie przewiduje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej
2000 m2, ale gdyby w przyszłości wystąpiła potrzeba lokalizacji takiego obiektu, wówczas należy dokonać
zmiany Studium i opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3) obszary przestrzeni publicznej zostaną szczegółowo opracowane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego - w chwili obecnej nie są określone.
4) Na podstawie przepisów odrębnych przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne wymagające zgody na to przeznaczenie dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego – art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z ustawy tej nie wynika określony
wprost obowiązek sporządzania planów miejscowych, ale określone są czynności bądź sposoby
zagospodarowania, uwarunkowane sporządzaniem planu.
5) Dla terenów górniczych, w tym udokumentowanych oraz występujących w perspektywicznych obszarach
górniczych wyznaczonych na rysunku Studium, a także dla innych terenów eksploatacji surowców
mineralnych, w sytuacji gdy przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją – na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131, z późn. zm.).
Podjęcie opracowanie planu miejscowego wyniknie z konkretnej potrzeby przedsiębiorcy, który zgłosi do
Wójta wniosek o opracowanie MPZP.
W chwili obecnej na etapie opracowania Studium takiej potrzeby nie stwierdza się.
11. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY
PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE.
11.1. Obszary, dla których obowiązują na dzień dzisiejszy (listopad 2017r.) Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Białowieża.
L.p.

Uchwała Rady
Gminy

1

Nr XXXIII/193/98
z 26.05.1998 r.
(Dz.Urz. Woj.
Białostockiego Nr 13,
poz. 85)

Określenie terenów
objętych m.p.z.p.
(przed zmianą)

zmiana m.p.z.p.
teren dotychczas
przeznaczony jako grunt
rolny oraz pod zabudowę
zagrodową

Główne
przeznaczenie
terenu w
m.p.z.p.

Powierzch
nia objęta
m.p.z.p.
(w ha)

Uwagi

tereny pod
urządzenia
obsługi turystyki i
wypoczynku, w
tym budownictwa
mieszkaniowopensjonatowego

8,82 ha
(Budy)

Dla jednorazowej opłaty z
tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w zw. z
uchwaleniem planu ustalono
stawkę w wysokości 30 %.
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działki nr 26/1, 26/2, 26/3,
26/4
2

Nr XXXII/177/98
z 17.04.1998 r.
(Dz.Urz. Woj.
Białostockiego Nr 2,
poz. 3)

zmiana szczegółowego
1/ tereny pod
13,09 ha
Dla jednorazowej opłaty z
m.p.z.p.
urządzenia
(Białowieża
tytułu wzrostu wartości
zatwierdzonego uchwałą Nr obsługi turystyki i
)
nieruchomości w zw. z
XVI/90/92 z 2.12.1992 r.
wypoczynku z
uchwaleniem planu ustalono
(1/ była stacja kolejowa
dopuszczeniem
stawkę w wysokości 30 %.
„Białowieża Towarowa”;
innych usług
były dworzec kolejowy
towarzyszących
M.p.z.p objął działki nr:
„Białowieża Pałac” – 1,7 ha;
2/ teren pod
797/11, 797/12, 797/13 i
restauracja „Żubrówka z
budowę i
797/14 – teren Białowieża
częścią hotelową, sklep,
rozbudowę
Pałac;
remiza OSP, łaźnia
Zakładu Badania
182/1, 182/2, 183/3, 183/4,
publiczna” – 0,9 ha; była
Ssaków PAN
183/5, 183/6, 184/2, 184/3 i
baza GS „SCh” z
3/ obiekty
184/5 – teren Żubrówka;
wyłączeniem piekarni i
użyteczności
od 354/6 do 354/11, od 354/13
rozlewni wód oraz tereny
publicznej m.in.
do 354/18 i 354/20 – teren
projektowane pod „rzemiosło budowy remizy
Białowieża Towarowa;
uciążliwe” 6,35 ha;
OSP
1276, 1277, 1278, 1279, 1280,
2/ część Parku Pałacowego –
1281, 1282, 1275/2, 1275/3
1,21 ha;
1275/4, 585/2, 587/4 i 587/5 –
3/ część terenu przedszkola –
teren Hotelu Białowieski;
0,41 ha)
635/1 - Zakład Badania
Ssaków PAN
975/4 – obiekty użyteczności
publicznej m.in. OSP

3

Nr XVII/90/04
z 30.09.2004 r.
(Dz.Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 157,
poz. 2100)

m.p.z.p.
tereny lasów oraz
istniejącego budynku Straży
Granicznej

międzynarodowe
przejście
graniczne

6,0 ha

Dla jednorazowej opłaty z
tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w zw. z
uchwaleniem planu ustalono
stawkę w wysokości:
 30 % od wzrostu wartości
dla terenów oznaczonych
symbolem AU (teren
wydzielonego przejścia
granicznego dla ruchu
pieszego i rowerowego
oraz pojazdów
uprzywilejowanych),
 0 % od wzrostu wartości
dla terenów oznaczonych
symbolem SG (istniejący
budynek Straży
Granicznej z urządzeniami
towarzyszącymi), ZL
(tereny istniejących lasów)
i PDG (pas drogi
granicznej).

x

x

27,91

x

Razem

11.3. Obszary, dla których przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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Przyjmuje się zasadę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów,
których rozwój jest warunkowany reżimami ochronnymi wynikającymi z położenia na terenach prawnie
chronionych, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz dla terenów położonych w strefie intensywnego
rozwoju.
Gmina ma zamiar opracować plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla następujących
obszarów:
a)
dla obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
b) dla innych obszarów gminy, dla których zgłoszono wnioski o opracowanie planów, z zastrzeżeniem, że
plany te rozstrzygną o możliwości przeznaczenia terenów pod zgłaszane potrzeby inwestycyjne.
Ponadto, Rada Gminy z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Wójta, będzie mogła decydować o
potrzebie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na inne tereny. Projekt planu
miejscowego musi być zgodny z ustaleniami niniejszego „Studium”.
W tych MPZP niezbędne będzie, przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w
odpowiednim zakresie, w zależności od potrzeb.
Z uwagi na występujące uwarunkowania – konieczność uporządkowania istniejącej zabudowy i
przygotowania terenów pod przyszłe zagospodarowanie, wskazane jest opracowanie planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego.
Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Białowieża podjęła uchwałę nr X/72/03 z dnia 10 grudnia 2003
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy
Białowieża (dotychczas w/w uchwała jest nie realizowana). W planie tym zostaną wyznaczone obszary pod
zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową, przebieg dróg publicznych, zasady obsługi terenów w
urządzenia infrastruktury oraz zasady podziału terenu na działki budowlane i zasady ich zabudowy. Tylko
poprzez sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar gminy zostanie
zagospodarowany w sposób kompleksowy i zgodny z zasadami gospodarowania przestrzenią.

12. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS
ZIEMNYCH
W granicach Gminy w chwili obecnej nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszary osuwania się mas ziemnych.
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić szczególną
uwagę na tereny przeznaczone pod zabudowę, na których występują urządzenia melioracyjne. W celu
zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania, po zmianie użytkowania gruntów, należy systemowo
rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych.
Wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U.2017.1566, z późn.zm.), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
13. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR
OCHRONNY
Na terenie gminy brak jest takich obszarów.
14. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA
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NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z
PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999R O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH
HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ.U. NR 41, POZ. 412 ORAZ Z 2002R. NR 113,
POZ.984 I NR 153, POZ. 1271)
Szczegółowy zapis zawiera rozdział 5.
15. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI
Po zakończeniu eksploatacji dotychczasowego komunalnego wysypiska śmieci zrekultywowano teren.
Rekultywować pozostałe wyrobiska poeksploatacyjne głównie o kierunku leśnym.
Zaleca się wyłączenie obszaru gminy z eksploatacji surowców mineralnych.
16. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie gminy Białowieża do obszarów terenów zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t., z późń.zm.), należy zaliczyć:
1) tereny kolejowe (obecnie nieczynne).
(Na podstawie Decyzji Nr 3 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 24 marca 2014r. w
sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych
(Dz.Urz.MIniR.2014.25).
Przez obszar powiatu przebiega pierwszorzędna, jednotorowa linia kolejowa Siedlce - Mordy - Czeremcha Hajnówka - Siemianówka - granica państwa- znaczenia lokalnego, jednotorowa linia kolejowa Hajnówka Nieznany Bór zaliczone są do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
Ponadto przebiega linia kolejowa Lewki – Hajnówka, na której zawieszono kursowanie pociągów.
Stan techniczny torów linii Siedlce - Mordy - Czeremcha - Hajnówka - Siemianówka - granica państwa jest
dobry, natomiast linii Hajnówka – Nieznany Bór - zły.
Zawieszenie kursowania pociągów na linii Lewki - Hajnówka – Białowieża nastąpiło z uwagi na zły stan
torów oraz deficytowość przewozów.
Obsługa podróżnych i towarów odbywa się na stacji kolejowej w mieście Hajnówka.
Przeznaczenie terenów pod linie kolejowe – na terenie Powiatu Hajnowskiego.
- Tereny kolejowe – linie kolejowe:
- nr 31 - Siedlce-Czeremcha-Hajnówka- Nieznany Bór,
- nr 32 - Hajnówka-Siemianówka-Cisówka-granica państwa,
- nr 52 - Lewki – Hajnówka – Nieznany Bór: jednotorowa, z ruchem towarowym na odcinku
Hajnówka – Nieznany Bór, odcinek Nieznany Bór – Białowieża od 2007 r. przekazany Starostwu
Powiatowemu w Hajnówce, z ruchem zawieszonym.
Przy realizacji nowych inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowych należy uwzględniać w szczególności
przepisy:
1. dla nowych inwestycji należy zachować odległość projektowanej zabudowy od granic działki
sąsiedniej na warunkach określonych w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U.2017.2117 t.j., ze zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu
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urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.2014.1227
j.t.).,
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.),
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.).
W zestawieniu inwestycji kolejowych przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – ujęte są prace na
liniach kolejowych nr 52 Lewki –Hajnówka i nr 31 Czeremcha –Hajnówka.
Decyzja dotycząca ostatecznego zakresu projektów do realizacji leży w gestii władz samorządowych i
nastąpi po przyznaniu budżetu przez UE.
17. INNE OBSZARY PROBLEMOWE W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB
ZAGOSPODAROWANIA GMINY
Zadania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w studium zagospodarowania
przestrzennego.
W gospodarce przestrzennej gminy należy stosować następujące zasady służące zabezpieczeniu potrzeb
obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.
17.1 Obrona cywilna
1) W rejonach budownictwa wielorodzinnego należy przewidywać rezerwę terenów na budowle ochronne
(schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze).
2) W budynkach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej, mieszkalno-usługowych oraz
mieszkalnych – należy na etapie sporządzania planów realizacyjnych przewidzieć schrony i ukrycia,
3) W rejonach budownictwa jednorodzinnego należy przewidywać ukrycia typu II wykonane w
podpiwniczeniach budynków przez mieszkańców we własnym zakresie w okresie podwyższonej
gotowości obronnej Państwa,
4) Bez względu na typ zabudowy zarezerwować należy tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej
(7,5l na osobę/dobę). Odległość od studni awaryjnych od budynków mieszkalnych lub zgrupowań
ludności powinna wynosić najwyżej 800m,
5) Istniejące studnie powinny być zabezpieczone przed likwidacją i przystosowane do sprawnego
uruchomienia i eksploatacji w sytuacji kryzysowej,
6) Oświetlenie zewnętrzne (ulice, zakłady pracy) należy przystosować do zaciemnienia i wygaszania,
7) Należy uwzględnić system alarmowania i powiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożeń poprzez
syreny alarmowe przyjmując promień słyszalności syreny 400m,
8) 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,
9) przy opracowaniu miejscowych planów wsi, w skali 1:1.000 należy na przedsięwzięcia obrony
cywilnej wykonać aneks do planu,
10) należy również zachować istniejące lub projektowane obiekty obrony cywilnej nie dopuszczając
do ich likwidacji,
11) wszelkie plany zagospodarowania przestrzennego należy przed ich uchwaleniem przez Radę
gminy uzgadniać z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddziałem Spraw
obronnych i Planowania Cywilnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
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17.2 Ochrona przeciwpożarowa.
1) należy zachować istniejący w gminie obiekt straży pożarnej we wsi Białowieża,
2) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidywać na terenach zabudowanych odpowiednią
ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych w odległości około 100m od siebie,
3) przy projektowaniu i modernizacji obiektów przemysłowych i usługowych należy przewidywać
drogi przeciwpożarowe – dostępne do obiektów,
4) dla nowo projektowanych i modernizowanych obiektów mieszkalnych i innych należy przewidywać
niepalne pokrycia dachów,
5) należy dążyć do eliminacji palnych pokryć dachów na już istniejących budynkach,
6) wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne powinny posiadać instalacje odgromowe.

18. KIERUNKI DZIAŁAŃ I ZADANIA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W CELU REALIZACJI
POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
Rozwój lokalny powinien być rozumiany jako kompleks pozytywnych przeobrażeń 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 realizacji 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
wiec ogółu podmiotów gospodarujących na terenie gminy. Władza gminna ma za zadanie kształtować
zachowania podmiotów gospodarczych pod kątem osiągania założonych celów strategii rozwoju gminy.
Zadaniem gminy służącym osiągnięciu celu jest przede wszystkim ożywienie (poprawa) gospodarki i
tworzenie klimatu do lokalizacji i dobrego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gminie.
Realizacja zadana 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 moc 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 zagospodarowani przestrzennego,
e) kontrakt zawarty miedzy 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, budowy urządzeń
kulturalnych,
budowy
sieci
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transportowych, itp.).

18.1. Zadania inwestycyjne zgłoszone do studium przez Wójta Gminy Białowieża.

1. Inwestycje w zakresie zagospodarowania terenu i obiektów:
1) rewitalizacja terenu po byłej szkole przy ul. Waszkiewicza z
pozostawieniem funkcji publicznej,
2) przeznaczenie części działki Nr 1196 obręb Białowieża o
powierzchni ok. 0,0535 ha pod usługi,
3) rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej z pozostawieniem
funkcji publicznej – pod kąpielisko gminne – wariant 1,

889/7 obręb Białowieża
(zabudowa usługowa U)
1196 obręb Białowieża
(zabudowa usługowa U)

(zabudowa US)

4) przeznaczenie terenu przy rzece Narewka, w rejonie ul. Mostowej
pod kąpielisko gminne (wariant 2), łącznie z punktem poboru wody dla
staży pożarnej

369/1, 369/2 i 370 obr.
Białowieża

5) rewitalizacja terenu po byłej masarni,

641 obręb Białowieża

(zabudowa US)

(zabudowa produkcyjno usługowa PU)

6) rewitalizacja terenu po byłej rozlewni wód, z przeznaczeniem pod
funkcje usługową,

1275/3 obręb Białowieża
(zabudowa produkcyjno usługowa PU)

2. Inwestycje Infrastrukturalne
2.1. Drogi i parkingi
1) zmodernizowanie parkingu gminnego działki Nr 797/26 obręb
Zastawa – Krzyże wraz z przystosowaniem go dla celów handlowych,

797/23, 797/24, 797/25, 797/26
obręb Zastawa-Krzyże
(zabudowa KSU)
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2) przeznaczenie działki 797/19 obręb Zastawa – Krzyże pod miejsca
parkingowe,

3) przeznaczenie działek gminnych nr 88/1, 87/1, 86/5, 86/3, 85/1,
84/1, 83/1, 82/5, 82/3, 81/1 obręb Zastawa - Krzyże o łącznej
powierzchni ok. 0,3200 ha na miejsca parkingowe,

797/19 obręb Zastawa-Krzyże
(zabudowa KSU)

88/1, 87/1, 86/5, 86/3, 85/1,
84/1, 83/1, 82/5, 82/3, 81/1
obręb Zastawa – Krzyże
(zabudowa KS)

4) dostosowanie nawierzchni głównych dróg gminnych w Białowieży
tj. ul. Ogrodowa, Wojciechówka, Mostowa, Meleszkowska, Browska,
Brzozowa, Kamienne Bagno, Żurawia, Puszczańska Paczowskiego
oraz Nowa do potrzeb komunikacyjnych - oraz innych,

5) przeznaczenie działki 457/3 obręb Podolany o powierzchni 3825m2
pod miejsca postojowe pojazdów przy przejściu granicznym
Białowieża – Piererow przyległej bezpośrednio do działki objętej
miejscowym planem zagospodarowania 643 obręb Podolany,

6) uwzględnienie budowy ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka –
Białowieża – granica państwa.

457/3 obręb Podolany
(zabudowa KSU)

Propozycja w dwóch w
wariantach:
- wariant 1 - wzdłuż drogi
wojewódzkiej Hajnówka –
Białowieża;
- wariant 2 – po terenach
pokolejowych wzdłuż torów –
Hajnówka – Białowieża;

2.2. Infrastruktura techniczna
1) uzbrojenie dróg gminnych w infrastrukturę wodno –kanalizacyjną
m.in.: ul. Wojciechówka, Żurawia, Kamienne Bagno, oraz pozostałych
w miarę możliwości,
2) lokalizacja farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW na
działce Nr 1239 obręb Białowieża,

1239 obręb Białowieża

3) lokalizacja farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW na
działce Nr 444 obręb Białowieża,

444 obręb Białowieża

4) gazyfikacja Gminy Białowieża, łącząc nitkę gazociągu wysokiego
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ciśnienia Łapy - Bielsk Podlaski - Hajnówka – Białowieża,

wariantach:
- wariant 1 - wzdłuż drogi
wojewódzkiej Hajnówka –
Białowieża;
- wariant 2 – po terenach
pokolejowych wzdłuż torów –
Hajnówka – Białowieża;

5) wymianę istniejących linii napowietrznych NN i SN na linie
kablowe oraz rozbudowę i modernizację sieci NN i SN wyłącznie jako
linie kablowe.
6) budowa stacji transformatorowych w miarę zapotrzebowania energii.

18.2. Szczegółowy plan inwestycyjny określony w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Białowieża na lata
2016 – 2022, (Uchwała Nr XVI/87/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 16 marca 2016r.)
Realizacja założeń Planu Rozwoju Lokalnego jest przedsięwzięciem wieloletnim, ukierunkowanym na
podejmowanie i wspieranie różnych inicjatyw przez wszystkich interesariuszy rozwoju gminy, w tym
szczególnie lokalny samorząd, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mieszkańców,
przedsiębiorców, instytucje. Niemniej, w perspektywie 2016-2022 można wskazać założenia inwestycyjne,
które zostały określone jako kluczowe dla rozwoju gminy w najbliższych latach.
Są to:
1) „Utworzenie kąpieliska wraz z zagospodarowaniem terenu” – odmulenie nabrzeża, kształtowanie
nabrzeża, nawiezienie piachu oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół kąpieliska,
zagospodarowanie ternu przy powstałym kąpielisku (utwardzenie podłoża kostką brukową oraz
zakup małej infrastruktury);
2) „Promenada nad korytem rzeki łącząca wieżę widokową z mostem na rzece Narewka” - budowa
drewnianej ścieżki – ciągu spacerowego nad korytem rzeki Narewka łączącej wieżę widokową z
mostem.
3) „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Białowieża” - zastosowanie różnego rodzaju instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii, które będą wytwarzały energię cieplną oraz energię
cieplną użytkową w gospodarstwach domowych;
4) „Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Białowieża” przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach na terenie
Gminy Białowieża. Zakładamy zamontowanie 200 szt. instalacji fotowoltaicznych o maksymalnej
mocy do 5 kW w zależności od indywidualnego zużycia energii w gospodarstwach domowych;
5) „Zagospodarowanie centrum turystyczno-kulturalnego w Białowieży” - realizacja przedmiotowego
projektu zakłada zagospodarowanie tzw. „Centrum turystyczno-kulturalnego w Białowieży” oraz
wyposażenie ten teren w elementy małej infrastruktury. Zakłada się, że w ramach projektu
powstanie ok. 500 m deptaka spacerowego wzdłuż rzeki Narewki wykonanego z polbruku z
miejscami do odpoczynku oraz „stylowym” oświetleniem typu parkowego. W jednym z miejsc
przeznaczonych na zagospodarowanie planuję się umieszczenie na świeżym powietrzu tzw.
„biblioteki plenerowej”, ponadto przewiduję się zakup krzewów i drzew.
6) Zakup elementów małej infrastruktury turystycznej w Gminie Białowieża” - w ramach
przedmiotowego projektu zostanie opracowana wizualizacja, która będzie zgodna z estetyka i
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wzornictwem zwyczajowo używanym na naszym terenie. Zakładamy, że zostaną ustawione różnego
rodzaju oznaczenia w zależności od potrzeb tj. tabliczki umieszczone na słupkach, wolnostojące
tablice informacyjne bądź szyldy. Dodatkowo planuje się zakup elementów małej infrastruktury tj.
stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci.
7) „Zakup oraz montaż wiat przystankowych na terenie gminy Białowieża” – zadanie obejmuję
ustawienie wiat przystankowych na terenie naszej gminy.
8) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” w wyniku realizacji projektu termomodernizacji zostaną podane 4 budynki tj. Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Białowieskiego Ośrodka Kultury, Przedszkola, Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Białowieży.
9) „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży” w ramach
przedsięwzięcia planuję się zagospodarować teren bezpośrednio położony przy Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym poprzez wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej oraz poprzez
ustawienie elementów małej infrastruktury, m.in. ławek, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego typu
parkowego oraz wiaty ogniskowej.
10) „Rewitalizacja nieużytkowanego obiektu po starej szkole” - remont obiektu i przystosowanie go do
pełnienia funkcji społecznych, kulturalnych jako miejsce spotkań itp.
11) „Kluby aktywności lokalnej na terenie Gminy Białowieża” - remont 3 świetlic wiejskich oraz zakup
niezbędnego wyposażenia.
12) „Remont stadionu gminnego” - modernizacja nawierzchni, trybuny stadionowej, wymiana
ogrodzenia – remont stadionu gminnego obejmować będzie m.in.: wymianę ogrodzenia,
modernizację trybuny stadionowej i płyt boiskowych.
13) „Przebudowa dróg gminnych” – przedmiotowa operacja zakłada przebudowę poniżej wymienionych
dróg gminnych ( m.in. zmianę nawierzchni dróg i zjazdów indywidulanych, ustawienie nowego
oznakowania oraz zapewnienie odprowadzenia wód opadowych). Szczegółowy zakres robót dla
poszczególnych dróg gminnych określać będzie dokumentacja techniczna planowanych inwestycji.
a) Teremiski – Dąbrowa (płyty drogowe, betonowe dł. ok. 900 mb, w tym także remont drewnianego
mostu w ciągu drogi Teremiski-Dąbrowa,
b) ul. Paczowskiego - wymiana nawierzchni, dł. ok 415 mb
c) ul. Puszczańska - wymiana nawierzchni, dł. ok. 210 mb.
d) ul. Wojciechówka - wymiana nawierzchni, dł. ok 885 mb.
e) ul. Nowa - wymiana nawierzchni, dł. ok 700 mb
f) ul. Ogrodowa -- wymiana nawierzchni, dł. ok 250 mb
g) ul. Nr 108642B - wymiana nawierzchni, dł. ok 145 mb
h) ul. Mostowa – wymiana nawierzchni, dł. ok. 1050 mb
i) ul. Nr 108633B, ul. Podolany II - wymiana nawierzchni, dł. ok 550mb.
14) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Białowieża” – budowa kanalizacji sanitarnej na
ul. Wojciechówka, monitoring istniejących przepompowni, modernizacja hydroforni.
15) Targowisko gminne – realizacja operacji będzie polegała na budowie targowiska gminnego w
miejscowości Białowieża i swym zakresem obejmować będzie wykonanie utwardzonej nawierzchni
oraz miejsc bezpośrednio przeznaczonych na handel.
16) Ścieżki rowerowe na terenie Polany Białowieskiej – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na
terenie Gminy Białowieża.
17) Farma fotowoltaiczna - operacja obejmuję budowę farmy fotowoltaicznej w celu produkcji energii
na potrzeby Gminy Białowieża. Celem nadrzędnym planowanego przedsięwzięcia jest wzrost
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

18.3. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla
Gminy Białowieża na lata 2017-2024.
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białowieża - został uchwalony Uchwałą Nr XL/195/17 Rady
Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Białowieża na lata 2017-2024.
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Wszystkie projekty rewitalizacyjne z listy podstawowej łączy wspólny mianownik: silnie
oddziaływują na niwelowanie problemów mieszkańców obszaru rewitalizacji w aspekcie społeczno gospodarczym a także technicznym
i
przestrzenno-funkcjonalnym,
gwarantując
osiągnięcie
zaplanowanych w Programie celów.
Drugim ważnym elementem spajającym te projekty jest grupa docelowa, czyli mieszkańcy różnych
grup wiekowych zamieszkujący obszar rewitalizacji. Wszystkie pozostałe projekty których zadaniem
jest likwidowanie zdiagnozowanych wcześniej stanów kryzysowych w sferze społeczno-gospodarczej i
przestrzenno – środowiskowej, lecz z racji charakterystyki działań i oczekiwanych rezultatów oddziaływują
nie tylko na społeczność obszaru rewitalizacji, lecz na wszystkich mieszkańców gminy – zostały
umieszczone na liście działań uzupełniających.
Projekty podstawowe

Tabela Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
L.
P

Nazwa projektu

Wartość inwestycji w
PLN

Podmioty realizujące

Projekty podstawowe
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zagospodarowanie i
uporządkowanie przestrzeni
publicznej przy ul. Kolejowej w
Białowieży
ŻUBROTEKA miejsce aktywności i
twórczego działania
"Zmieniamy siebie" zwiększenie
aktywności zawodowej osób
bezrobotnych z obszaru rewitalizacji
"Szach-Mat" tajniki gry w szachy
zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z obszaru rewitalizacji
"DO YOU SPEAK ENGLISH?"
kursy językowe j. angielskiego
"Dobra książka" popularyzacja
czytelnictwa wśród mieszkańców
obszaru rewitalizacji

600 000,00

40 000,00

60 000,00

Gmina Białowieża, Urząd Gminy w
Białowieży, Partner Prywatny

Gmina Białowieża, Białowieski
Ośrodek Kultury
Gmina Białowieża, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Białowieży

4 000,00

Gmina Białowieża, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży

30 000,00

Gmina Białowieża, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży

40 000,00

Gmina Białowieża, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży

Projekty i działania uzupełniające
Tabela Lista uzupełniających projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
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Tabela 19 Lista uzupełniających projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

L.P

Nazwa projektu

Wartość
inwestycji w
Podmioty realizujące
PLN
Projekty uzupełniające (B)

"wieloBOK kultury"
modernizacja
budynku
1 B.
Białowieskiego
Ośrodka Kultury etap
1.

"Poprawa estetyki
pomieszczeń
Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Igora
Newerlego oraz
2B
założenie Koła
Teatralnego w celu
rozwijania twórczości
i potencjału dzieci i
młodzieży z Gminy
Białowieża"

3B

4B

Rewitalizacja
stadionu gminnego w
Białowieży

Wyjdźmy z cienia!
Nowatorskie metody
pracy z dzieckiem i
integracja rodzin

600 000,00

28 211,00

135 000,00

20 000,00

Główne założenia przedsięwzięcia

Działania modernizacyjne zmierzające do
kapitalnego remontu zdegradowanego
Gmina Białowieża, budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury,
Białowieski Ośrodek który jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
Kultury
Etap 1 przedsięwzięcia obejmuje remont
pokrycia dachowego oraz termomodernizację
budynku wraz z odnowieniem jego elewacji.

Gmina Białowieża,
Gminna Biblioteka
Publiczna

Gmina Białowieża

Projekt ma na celu zwiększenie czytelnictwa w
gminie Białowieża poprzez poprawę
infrastruktury technicznej Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Igora Newerlego w Białowieży
oraz rozbudowę księgozbioru.
Koło teatralne ma rozbudzić zainteresowanie
uczniów z gminy Białowieża teatrem,
przygotować do świadomego i aktywnego
uczestnictwa w kulturze, rozbudzać
zainteresowanie książką, kształtować właściwe
postawy wychowawcze, zapobiegać przemocy i
nałogom.
Modernizacja stadionu, przy ul. Sarniej, jako
ważny element, rozwoju Gminny Białowieża,
zakłada wymianę nawierzchni wraz z instalacją
nawadniającą, remont trybun wraz z ciągiem
pieszym, zakup wyposażenia (bramki, + siatki),
budowę części socjalnej (przebieralnie, toalety)
oraz zagospodarowanie placu wokół stadionu
(parking, oświetlenie) Inwestycja ma na celu
rozwój sportu i poprawę konkurencyjności
regionu oraz będzie optymalnym miejscem do
organizacji wielu imprez sportowokulturalnych ze względu na dużą atrakcyjność
turystyczną gminy oraz dużą liczbę
odwiedzających z kraju i zagranicy.

Gmina Białowieża, Głównym filarem naszego projektu są
Białowieski Ośrodek warsztaty teatru cieni skierowane do
Kultury
najmniejszych dzieci z gminy, a więc w sposób
dosłowny i przenośny chcemy umożliwić
naszym dzieciom wyjście z cienia. Aby oswoić
małe dzieci i z teatrem, zaczniemy jednak pracę
z pacynkami zwierząt, a w kolejnych etapach
pracy będziemy wkraczać w świat cieni. Chcąc
czerpać jak najwięcej z bogactwa, które nas
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5B

Z Internetem za pan
brat

11 100,00

Gmina Białowieża
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otacza, nasze przedstawienia będą oscylowały
wokół tematyki zwierzęco-przyrodniczej. Aby
lepiej wcielić się i odtworzyć postacie
zwierzęce na scenie, dzieci poznają zwierzęce
zwyczaje. W tym celu udamy się na prelekcje
do miejscowych ośrodków popularyzujących
wiedzę przyrodniczo-leśną: Muzeum
Przyrodniczo-Leśnego BPN, Rezerwatu
Pokazowego Żubrów i Ośrodka Edukacji
Leśnej „Jagiellońskie” w Nadleśnictwie
Białowieża. Po tak gruntownym i
wszechstronnym przygotowaniu w końcu
będziemy mogli zaprezentować efekty swojej
pracy szerszej, lokalnej publiczność - dzieci
dadzą dwa przedstawienia. Pierwsze
przedstawienie odbędzie się w Domu Pomocy
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, co będzie
doskonałą formą integracji z ludźmi starszymi i
wykluczonymi społecznie poprzez swoją
niepełnosprawność. Drugie przedstawienie z
zakresu teatru cieni zwierząt, wieńczące cały
projekt, planujemy wystawić w plenerze o
zmierzchu, w atmosferze pohukiwania sów i
wycia wilków na scenie w leśnej żwirowni przy
Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”
Nadleśnictwa Białowieża. Po spektaklu
odbędzie się popremierowy poczęstunek z
kiełbaską na patyku w roli głównej, czyli
integracyjne ognisko dla dziecięcych aktorów,
rodzeństwa, rodziców i dziadków.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy
Białowieża (starszych, bezrobotnych, bez
kwalifikacji zawodowych) poprzez rozwijanie
motywacji do poznania użyteczności
komputera i Internetu w życiu codziennym,
Kształtowanie i umiejętności korzystania ze
sprzętu i sieci, Wyposażenie w kompetencje
kluczowe, które ułatwią kierowanie własnym
rozwojem, Pokazanie sposobów
wykorzystywania TIK w celu pełniejszego ich
włączania do inspirowania i aktywizacji osób z
mniejszymi możliwościami zawodowymi,
Nabycie i rozwój umiejętności w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
które umożliwiałyby im zmianę lub znalezienie
nowej pracy, Rozwijanie motywacji do
poznania użyteczności komputera i Internetu w
życiu codziennym, Kształtowanie i
umiejętności korzystania ze sprzętu i sieci,
Wyposażenie w kompetencje kluczowe, które
ułatwią kierowanie własnym rozwojem,
Pokazanie sposobów wykorzystywania TIK w
celu pełniejszego ich włączania do
inspirowania i aktywizacji osób z mniejszymi
możliwościami zawodowymi, Nabycie i rozwój
umiejętności w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, które
umożliwiałyby im zmianę lub znalezienie
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nowej pracy.
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