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WSTĘP 

I. Podstawa opracowania

1) Art. 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

2) Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Milejczyce z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Milejczyce. 

II. Cel opracowania

      Celem  opracowania  jest  określenie  polityki  przestrzennej  gminy  Milejczyce  z

uwzględnieniem  zasad  określonych  w  Koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania

kraju,  ustaleń  Strategii  rozwoju  województwa  podlaskiego  do  roku  2010,  Planu

zagospodarowania  przestrzennego  województwa  podlaskiego  oraz  Strategii  rozwoju

gminy Milejczyce. 

Ponadto  w  studium uwzględniono  ustalenia  zawarte  w  Strategii  rozwoju  powiatu

siemiatyckiego,  Strategii  obszaru  funkcjonalnego  Zielone  Płuca  Polski,  studiach

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich. 

III. Przedmiot opracowania

     Przedmiotem opracowania jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Milejczyce. Opracowanie składa się z części tekstowej i graficznej.

Studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy. 

Zgodnie art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy

określa  politykę  przestrzenną  gminy  w  studium,  które  wiąże  ją  przy  sporządzaniu

miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  W  studium  uwzględnia  się

uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

dotychczasowego  przeznaczenia,  zagospodarowania  i

uzbrojenia terenu, stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i  leśnej przestrzeni

produkcyjnej,  wielkości  i  jakości  zasobów  wodnych  oraz  wymogów  ochrony
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środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

stanu  dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz  dóbr  kultury

współczesnej, warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

stanu prawnego gruntów, 

występowania obiektów i  terenów chronionych na podstawie

przepisów odrębnych, 

występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,

występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

występowania  terenów  górniczych  wyznaczonych  na

podstawie przepisów odrębnych, 

stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym

stopnia  uporządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej,  energetycznej  oraz

gospodarki odpadami, 

zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

      W studium określa się w szczególności: 

kierunki  zmian  w  strukturze  przestrzennej  gminy  oraz  w

przeznaczeniu terenów, 

kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, 

obszary  oraz  zasady  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów,

ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, 

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej, 

kierunki  rozwoju  systemów  komunikacji  i  infrastruktury

technicznej, 

obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu

publicznego o znaczeniu lokalnym, 

obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu

publicznego  o  znaczeniu  ponadlokalnym,  zgodnie  z  ustaleniami  planu

zagospodarowania  przestrzennego  województwa  i  ustaleniami  programów,

sporządzanych  przez  ministrów  i  centralne  organy  administracji  rządowej,

zawierających zadania rządowe, 

obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  przepisów

odrębnych,  w  tym  obszary  wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału
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nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni

sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej, 

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, kierunki  i

zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, obszary narażone na

niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, 

obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny

filar ochronny, 

obszary  pomników  zagłady  i  ich  stref  ochronnych  oraz

obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich

obozów zagłady, 

obszary  wymagające  przekształceń,  rehabilitacji  lub

rekultywacji, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

inne  obszary  problemowe,  w  zależności  od  uwarunkowań

potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie.

IV. Funkcja studium

Kształtowanie i wykładnia polityki rozwoju przestrzennego gminy i rozwoju 

gospodarczego. 

     Studium jest aktem polityki przestrzennej gminy i stąd wynika jego najważniejsza

funkcja. Wyznaczanie rozwoju przestrzennego nie jest możliwe bez uwzględnienia

podstawowych kierunków rozwoju gospodarczego (strategii tego rozwoju). Studium

jest więc czymś więcej niż aktem polityki przestrzennej. Jest aktem polityki rozwoju

przestrzenno-gospodarczego.  Z  konieczności  zatem  pełni  funkcję  planu

gospodarczego.  Ta  dualistyczna  rola  studium  jest  cechą  polskich  rozwiązań

prawnych. 

W przeciwieństwie do planu zagospodarowania przestrzennego studium nie jest

aktem  prawa  miejscowego  i  nie  może  być  podstawą  do  ustalenia  warunków

zabudowy i zagospodarowania terenu ani wydania pozwolenia na budowę· 

Koordynacja planów miejscowych. 

      Studium jest szansą na integrację przestrzeni jako określonej całości. Należy

więc oczekiwać, że ustalenia studium będą koncentrować się na tym, co interesuje
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gminę.  Opracowywanie  częściowych  planów  miejscowych  musi  być  zgodne  z

ustaleniami studium. 

    Promocja gminy na zewnątrz. 

Studium to filozofia rozwoju przestrzenno - gospodarczego na przyszłość, a jeżeli

tak,  to  może  stać  się  zachętą  do  inwestowania.  Im  bardziej  wszechstronny,

nacechowany ambicjami lokalnymi i przekonywujący jest program tego rozwoju, tym

bardziej atrakcyjna staje się formułowana oferta. Na studium można zatem patrzeć

jak  na  kuszącą  ofertę  pozostania  czy  też  osiedlenia  się  w  gminie.  Dobrze

skonstruowana  oferta  może  wyzwalać  aktywność  społeczną  i  stanowić  koło

zamachowe nakreślanych zamierzeń rozwojowych (Niewiadomski 1998). 

UWARUNKOWANIA

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MILEJCZYCE
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1. Informacje o gminie

1.1. Dane ogólne

     W układzie administracyjnym (Rys. 1) gmina Milejczyce położona jest w północno

-wschodniej części powiatu siemiatyckiego i graniczy:

od zachodu z gminą Dziadkowice, 

od północy z gminą Boćki powiatu bielskiego i gminą 

Kleszczele powiatu hajnowskiego, 

od wschodu z gminą Czeremcha powiatu hajnowskiego,

od południa z gminą Nurzec Stacja.

Rys. 1 Położenie administracyjne gminy Milejczyce

       Przez obszar gminy przepływają rzeki Nurczyk i Dziadek. Przez środek gminy z

kierunku  północno -  wschodniego  w  kierunku  południowo-zachodnim przebiega  trasa

komunikacyjna relacji Kleszczele - Siemiatycze (droga wojewódzka nr 693), natomiast

przez południową część gminy ze wschodu na zachód trasa kolejowa relacji Białystok -

Bielsk Podlaski - Czeremcha - Siedlce - Lublin. 

Obszar gminy wynosi 15179 ha. W skład jej wchodzi 20 sołectw: Biełki, Borowiki,

Choroszczewo,  Kol.  Choroszczewo,  Chańki-Kościukowicze,  Grabarka,  Lewosze,

Klimkowicze,  Lubiejki,  Miedwieżyki,  Mikulicze,  Milejczyce  (miejscowość  gminna  -  2

sołectwa),  Nowosiółki,  Pokaniewo,  Kol.  Pokaniewo,  Rogacze,  Sobiatyno,  Wałki,

Gołubowszczyzna. 
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Ludność gminy wynosi 2424 osoby (stan na 31.12.2003 r. wg danych Urzędu Gminy

Milejczyce). 

Gmina Milejczyce jest gminą typowo rolniczą. Należy do Podlaskiego Stowarzyszenia

Gmin, z siedzibą w Drohiczynie, jako członek założyciel, do którego przystąpiła w 1994 r.

1.2. Historia miejscowości Milejczyce

W 1516 roku król  Zygmunt I  nadał Milejczycom prawa miejskie.  Na początku XVI

wieku  powstały  parafie:  katolicka  i  prawosławna.  Początkowo  miasto  należało  do

województwa trockiego, później do podlaskiego, a od 1517 roku do nowoutworzonego

brzeskiego. 

W  XVI  wieku  w  Milejczycach  było  15  karczm  miodnych,  10  gorzałczanych,  9

rzeźników, kuśnierz, garncarz, kowal, młyn, miasto liczyło wówczas 1590 mieszkańców,

w tym około 650 Żydów. 

Po I wojnie światowej Milejczyce utraciły prawa miejskie. W okresie międzywojennym

była to miejscowość letniskowa ludności żydowskiej, przyjeżdżającej tu na wypoczynek,

głównie  z  Białegostoku  i  Warszawy, ale  i  z  Europy  zachodniej.  Milejczyce  uchodziły

bowiem  za  kurort,  gdzie  lasy  sosnowe  wpływały  leczniczo  na  drogi  oddechowe,

ówcześnie miało to duże znaczenie w walce z gruźlicą. W 1927 roku powstała tu duża

synagoga, której budynek istnieje do dzisiaj. 

W 1939 roku miejscowość została zajęta przez wojska sowieckie, a od czerwca 1941

roku przez niemieckie. W 1942 roku utworzono tu getto, w którym zamknięto około 900

Żydów, wówczas również zburzono około 90 domów żydowskich.

Milejczyce w okresie międzywojennym zamieszkiwało około 2100 osób. Jednym z

głównych  źródeł  utrzymania  było  rolnictwo  i  sprzedaż żywności  przebywającym tu  w

celach leczniczych i wypoczynkowych. Liczba przyjezdnych, głównie Żydów, w sezonie

wynosiła od 2 do 4 tys. (Strategia rozwoju Gminy Milejczyce 2003). 
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2. Dotychczasowe przeznaczenie,  zagospodarowanie  i  uzbrojenie

terenu 

2.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

      Od 1984 r.  gmina Milejczyce sporządziła  następujące plany zagospodarowania

przestrzennego: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milejczyce zatwierdzony

uchwałą  Nr  XXXIV/89/84  dnia  10.02.1984  r.  Gminnej  Rady  Narodowej  w

Milejczycach,  ogłoszony  w  Dz.  Urz.  Woj.  Biał.  Nr  14,  poz.  117,  ze  zmianami

zatwierdzonymi uchwałami: 

Nr VIII/46/85 z dnia 29.11.1985 r. Gminnej Rady Narodowej w

Milejczycach (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 19, poz. 284), 

Nr XIII/66/86 z dnia 19.12.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w

Milejczycach (Dz. Urz. Woj. Biał. z 1987 r. Nr 2, poz. 20). 

Nr  V/32/99 Rady  Gminy  w Milejczycach  z  dnia  29  stycznia

1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pod!. Nr 9., poz. 77), 

2) miejscowy  plan  szczegółowy  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Milejczyce

zatwierdzony uchwałą Nr XIII/67/86 z dnia 19.12.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w

Milejczycach, ogłoszony w Dz. Urz. Woj.  Biał.  z 1987 r. Nr 2, poz. 21 ze zmianą

zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/81/87 z dnia 21.07.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 16,

poz. 183). 

Na mocy ustawy z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe

lub ich zmiany uchwalone w okresie do końca 1994 r. przestały obowiązywać z dniem

1.01.2003  r.  Obecnie  obowiązuje  jedynie  zmiana  planu  uchwalona  w  1999  roku

dotycząca  części  terenów  wsi  Milejczyce  w  zakresie  powiększenia  cmentarza

parafialnego  wyznania  rzymskokatolickiego  przeznaczenia  terenu  pod  gminne

składowisko odpadów stałych oraz części terenów wsi Pokaniewo – Kolonia w zakresie

przeznaczenia pod eksploatację kruszywa – żwirownię. 

Dotychczasowe przeznaczenie terenów w planach zagospodarowania

 przestrzennego.

     Plan  ogólny  nie  określał  terenów  lokalizacji  obiektów  i  urządzeń  o  znaczeniu

ponadlokalnym.  Wyznaczał  tereny  podlegające  ochronie  dla  celów  produkcji  rolnej,

obszary, na których istniała możliwość utworzenia wielkich gospodarstw rolnych, tereny

kwalifikowane  do  melioracji  i  zagospodarowania,  przeznaczone  do  zalesienia,

rekultywacji.  W  planie  założono,  że  podstawową  funkcją  gminy  będzie  rolnictwo,  w

perspektywie ukierunkowane na produkcję zbóż,  ziemniaków, bydła i  trzody chlewnej.

Wieś Milejczyce jako gminny ośrodek rozwoju o funkcji obsługi rolnictwa. Do głównych
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zadań inwestycyjnych należała budowa m.in. urządzeń obsługi rolnictwa i ludności. 

Obszar  gminy  podzielono  na  3  rejony,  w  skład  których  włączono  jednostki

strukturalne z głównymi ośrodkami: 

II poziomu – Milejczyce,

I poziomu o rozszerzonym programie usług – Rogacze i

Choroszczewo,

I poziomu - ośrodki elementarne.

W planie przyjęto podział jednostek osadniczych na dwie grupy· W następujących

wsiach:  Sobiatyno,  Rogacze,  Mikulicze,  Wałki,  Pokaniewo,  Pokaniewo  Kolonia,

Miedwieżyki,  Nowosiółki,  Choroszczewo  Wieś  i  Kolonia,  Biełki,  Grabarka  w  planie

przeznaczono nowe tereny  pod  zabudowę·  W pozostałych  wsiach  nie  przewidywano

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zakładano  jedynie  wymianę,  remonty  i  uzupełnienia  istniejącej  zabudowy

mieszkaniowej i zagrodowej bez programu usług. 

Miejscowy  plan  szczegółowy  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Milejczyce

zakładał,  że miejscowość będzie ośrodkiem usługowym II  stopnia obsługi w zakresie:

ruchu  turystycznego,  rolnictwa,  administracji.  W planie  wyznaczono  nowe  tereny  dla

lokalizacji  usług  ogólnogminnych.  Rozwój  miejscowości  przewidziano  w  kierunku

południowym,  uznając  za  najbardziej  racjonalny  przy  wykorzystaniu  istniejącej

infrastruktury, gdzie zaprojektowano tereny pod przemysł i składy. 

W części północnej przewidziano wykorzystanie istniejącego zbiornika wodnego na

cele  rekreacyjne wraz z  przeznaczeniem terenów pod usługi,  urządzenia  turystyczne

ogrody  działkowe.  Jednocześnie  w  obrębie  wyznaczonych  w  planie  terenów  pod

zabudowę pozostawiono obszary rolne. 

2.2. Obecny stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

2.2.1. Sieć osadnicza 

Układ administracyjny gminy liczy 20 sołectw. Zagrodowa zabudowa wsi koncentruje

się przeważnie w formie zwartej  zabudowy, w charakterystycznych układach ulicówek

(Miedwieżyki,  Pokaniewo,  Sobiatyno),  rozdrożnic  i  wielodrożnic  (Rogacze,  Mikulicze,

Wałki,  Choroszczewo).  Szczególny  przykład  kolonijnej  zdekoncentrowanej  zabudowy

stanowi Pokaniewo Kolonia w zachodniej części gminy. 

Zabudowa  mieszkalna  gospodarcza,  w  przeważającej  części  drewniana,  w

niejednorodnym stylu. 

Miejscowość Milejczyce pełni  rolę  ośrodka administracyjnego,  obsługi  rolnictwa,  z

zakresu ochrony zdrowia, kultury i oświaty. 

Układ przestrzenny wpisany do rejestru zabytków, został ukształtowany w okresie

XVI - XX w. Charakteryzuje się, pełniącym wcześniej funkcję rynku miejskiego, placem
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gdzie  zbiegają  się  główne ciągi  komunikacyjne.  Obecnie  rola  placu  sprowadzona do

funkcji skweru, niewykorzystywanego na cele centrotwórcze. Zachowana regularna sieć

ulic podkreśla szczególny charakter układu przestrzennego miejscowości. 

W  obrębie  placu,  poza  budynkiem  dawnej  synagogi  (Fot.  1)  nie  zachowała  się

zabudowa o znaczących wartościach historycznych. 

Fot. 1 Budynek synagogi – Milejczyce 2004 r.

2.2.2. Zabudowa 

      W obrębie  wsi  budownictwo mieszkaniowe jest  związane z  typową zabudową

zagrodową w ramach gospodarstw rolniczych. Zabudowa mieszkaniowa niezwiązana z

prowadzeniem  gospodarstwa  rolnego  dominuje  w  miejscowości  gminnej  Milejczyce.

Przeważa zabudowa jednorodzinna, budynki drewniane ze zlokalizowanymi na działkach

towarzyszącymi  niewielkimi  budynkami  gospodarczymi.  Przy  ul.  Leśnej  zlokalizowana

jest szczątkowa zabudowa wielorodzinna, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny. 

Większość usług w Milejczycach zlokalizowana jest wzdłuż ciągów głównych ulic w

budynkach, które w części są wykorzystywane również na cele mieszkalne (Fot. 2 i 3).

Poczta,  urząd gminy, niektóre sklepy mieszczą się  w budynkach wolno stojących.  W

nielicznych wsiach istnieją sklepy ogólno spożywcze i podstawowych artykułów użytku

codziennego oraz punkty odbioru mleka. 
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Fot. 2 Skrzyżowanie ulic: 3 Maja, Św. Barbary i Parkowej – Milejczyce 2004 r.

Zabudowa, związana z prowadzoną wcześniej lub obecnie działalnością produkcyjną,

istnieje we wsi Pokaniewo (gorzelnia), w Milejczycach (tartak, była kaflarnia, magazyny i

składy). 

Fot. 3 Ulica 3 Maja – Milejczyce 2004 r.

2.2.3. Sieć drogowa, komunikacja, ruch drogowy i kolejowy 

Podział  dróg na kategorie  następuje  w trybie  ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o

drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 

16



System  komunikacyjny  gminy  Milejczyce  opiera  się  na  sieci  drogowej  dróg  o

następujących kategoriach: 

drogi gminne,

drogi powiatowe,

drogi wojewódzkie, 

drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz innych terenów). 

Sieć  drogowa  w  obszarze  gminy  jest  dobrze  rozwinięta.  Nawierzchnia  dróg  w

przeważającej  części  nie  jest  utwardzona,  co  nie  zawsze  ze  względu  na  warunki

pogodowe,  umożliwia  swobodne  poruszanie  się  pojazdów,  jak  i  dojazd  do  terenów

rolnych.

Transport  osobowy  opiera  się  głównie  na  komunikacji  zbiorowej  autobusowej,

obsługującej  wsie  położone  w  obszarach  głównych  ciągów  komunikacyjnych  tj.

Milejczyce,  Nowosiółki,  Grabarka,  Pokaniewo,  Choroszczewo,  Rogacze,  Miedwieżyki

oraz indywidualnej, a także kolejowej obsługującej przede wszystkim wsie położone w

zasięgu przystanku kolejowego w Borowikach tj. Borowiki, Lewosze, Gołubowszczyzna,

Rogacze, Mikulicze, Miedwieżyki. 

Tab.1 Zarejestrowane pojazdy, ciągniki i przyczepy w gminie Milejczyce w latach 1999-

2003 (dane Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 2004 r.) 

Stan na 
koniec roku 

Motocykle i 
skutery 

Samochody 
osobowe 

Samochody 
ciężarowe 

Ciągniki 

Wskaźnik 
motoryzacji 
(ilość sam. 

osobo na 1000 
mieszk.) 

1 2 3 4 5 6 

1999 65 448 33 352 175 

2000 67 479 34 352 190 

2001 66 457 40 342 185 

2002 66 493 43 348 208 

2003 66 549 46 353 226 

Wskaźnik motoryzacji, tj. ilości zarejestrowanych samochodów osobowych w gminie

na  1000  mieszkańców,  wykazuje  ciągłą  tendencję  wzrostową.  Dla  województwa

podlaskiego, łącznie z obszarem miejskim, na koniec 2002 r. wynosił 250 sam. osób. na

1000  mieszkańców.  Biorąc  pod  uwagę  rolniczy  charakter  gminy  Milejczyce  wskaźnik

motoryzacji nie odbiega w znaczącym stopniu od wojewódzkiego, co świadczy o dobrym

poziomie  jej  rozwoju  motoryzacyjnego.  Na  stałym  poziomie  utrzymuje  się  ilość

zarejestrowanych motocykli i ciągników rolniczych. 

Na mocy uchwały Rady Gminy Milejczyce z dnia 28.10.2003 r., ogłoszonej w Dz. Urz.
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Woj.  Podl.  z  2003r.  Nr  117,  poz.2173,  zaliczono  do  kategorii  dróg  gminnych  drogi

określone w tabeli nr 2. 

Tab.2 Długość i stan dróg gminnych (dane Urząd Gminy w Milejczycach 2004 r.) (Rys. 2)

Nr
drogi

Nazwa drogi Długo
ść

/mb

Nawierzchnia

bitum żwir bruk grunt

1 2 3 4 5 6 7
109091B Rogacze-

Gołubowszczyzna-Nurzec
    3600 - 3600 - -

109092B Lewosze-Borowiki 2000 - 2000 - -
109093B ul.bez nazwy we wsi 

Nowosiółki-droga 
wojewódzka

1500 - 1000 500 -

109094B Milejczyce-Bielki 4900 - 4000 - -
109095B Milejczyce-Sobiatyno 5400 - 5400 - -
109096B Milejczyce-Jałtuszczyki 1200 1200 - -
109097B Milejczyce-Jałtuszczyki-

droga powiatowa
1900 - 1900 - -

109098B Wałki-Lubieki-droga
powiatowa

2700 - 2700 - -

109099B Choroszczewo-
Kol.Choroszczewo

2800 - 2800 - -

109100B droga  rolnicza-droga
powiatowa
(Kol.Pokaniewo

3300 - 3300 - -

109101B ulica Browarna 500 500 - - -
109102B ulica Kościelna 300 300 - - -
109103B ulica Krzywa 300 - 300 - -
109104B ulica Kozlowa 300 - 300 - -
109105B ulica Leśna 200 200 - - -
109106B ulica Mała 200 200 - - -
109107B ulica Wodociagowa 300 300 - - -
109108B ulica Mietlicka 300 - 300 - -
109109B ulica Nowy Świat 1100 1100 - - -
109110B ulica Nowa 200 - - - 200
109111B ulica Magazynowa 500 500 - - -
109112B ulica Sadowa 500 500 - - 200
109113B ulica Sklepowa 200 - - - -
109114B ulica Szkolna 900 900 - - -
109115B ulica Zabłocka 900 900 - - -
109116B ulica Zagumienna 300 - - 300 -

Łączna długość dróg gminnych wynosi 36,3km. Drogi te w większości (ponad

80% długości) posiadają nawierzchnię żwirową. Sieć drogową uzupełniają drogi nie

posiadające kategorii dróg gminnych, wykorzystywane do ruchu lokalnego.

Na  mocy  uchwały  Rady  Powiatu  Siemiatyckiego  z  dnia  10.07.2002  r.,

ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r.. Nr 36, poz. 884 zaliczono do kategorii

dróg  powiatowych następujące  drogi  w obszarze  gminy  Milejczyce określone  w

tabeli poniżej. 
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Tab.3 Długość i stan dróg powiatowych (dane Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach – 2004 r.) 

(Rys.2) 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

Imbl 

Nawierzchnia 

bitum.. bruk. żwir. utrw. 
grunt. 

ulepsz. 

grunt. 
nieule 

psz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

03847 
Boćki - Dubno - Nurzec - 
Śnieżki - Sasiny - droga 
693 

5489 5489 - - - - - 

03857 
Droga 03847 – Sobiatyno - 
Kościukowicze 

3541 
- 

l 
635 13 975 1918 - 

03858 
Hornowo - Choroszczewo - 
Pokaniewo - Grabarka - 
Milejczyce 

8315 5354 2961 - - - - 

03859 
Choroszczewo - 
Wygonowo - Andryjanki 

3568 - 574 2994 - - - 

03860 Choroszczewo - Wałki 1973 - 558 700 - 715 - 

03861 . Grabarka - Klimkowicze 5710 - 240 - - 5470 - 

03864 
Droga 03862 - Homowo - 
Hornowszczyzna - 
Pokaniewo 

6021 639 200 2900 - 2282 - 

03875 

Milejczyce - Nurczyk - 
Nurzec - Tymianka - 
Litwinowicze - Klukowicze 
- Wyczółki 

4822 369 4453 - - - - 

03881 
Tymianka - Wólka 
Nurzecka - Borowiki 

2318 - - - - 232 2086 

03882 

03887 

Droga 03881 - Rogacze 

Rogacze - Mikulicze 
2657 - 626 - - 1046 985 

03883 
Milejczyce - Rogacze - 
Miedwieżyki - droga 692 

12065 6296 1942 2445 1382 - - 

Łączna  długość  sieci  dróg  powiatowych  wynosi  56,4  km,  z  czego  większość  –

l41,7km (74%) posiada nawierzchnię utwardzoną.

Przebieg  dróg  wojewódzkich  został  ustalony  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z

15.12.1998  r.  w  sprawie  ustalenia  wykazu  dróg  krajowych  i  wojewódzkich  oraz

zarządzeniem  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  22.08.2000  r.  w  sprawie

nadania numerów dla dróg wojewódzkich. 

Klasy  techniczne  dróg  wojewódzkich  określono  w  zarządzeniu  Dyrektora

Podlaskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Białymstoku  z  10.04.2002  r.  w  sprawie

podziału dróg wojewódzkich na klasy techniczne.
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Tab.4 Długość i stan drogi wojewódzkiej  (dane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

2004 r.) Rys.2)

Nr drogi Nazwa Klasa Długość Nawierzchnia
1 2 3 4 5

693 Kleszczele-Siemiatycze Z 9600  (km  8+700-km

18+300

bitumiczna

Tab. 5 Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych – pomiar z roku 2000

(dane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 2004 r.)

Odcinek drogi

Pojazdy
samoch.
ogółem

Motocykle
samochody

osobowe
dostawcze

Samochody
ciężarowe

Autobusy Ciągniku
rolnicze

1 2 3 4 5 6
Kleszczele-

Milejczyce

827 666 (80%) 90 (3%) 24 (6%) 46 (6%)

Milejczyce
-Siemiatycze

1251 1076 (86%) 100 ( 8%) 48 (4%) 29 (2%)

Obszar gminy znajduję się poza przebiegiem dróg krajowych. Na jej terenie znajduje

się jedna stacja paliw o 2 dystrybutorach,  zlokalizowana w Milejczycach przy wylocie

dróg powiatowych w kierunku wsi Rogacze i Nurzec.

Przez teren gminy, w południowej części,  na dwóch odcinkach o łącznej długości

około 5 km (od km 78,310 do km 81,825 i od km 84,897 do km 86,454) przebiega linia

kolejowa nr 31 Siedlce - Siemianówka, szlak Nurzec - Czeremcha (Rys.2). Jest to linia

czynna  normalnotorowa,  dwutorowa,  niezelektryfikowana,  przeznaczona  dla  ruchu

towarowego. W obszarze gminy znajduje się:

jeden przystanek osobowy – Borowiki (km 79,400)

trzy przejazdy niestrzeżone kat. D (km 79,950; 81,608; 

84,875). 

Ruch pociągów między stacjami Czeremcha - Nurzec prowadzony jest na podstawie

półsamoczynnej  elektromechanicznej  blokady  liniowej.  Stan  blokady  i  nawierzchni

torowej jest dobry, szyny bezstykowe na podkładach strunobetonowych. Obecnie na tym

odcinku  kursuje  15  pociągów w ciągu  doby, w  tym 11 pasażerskich.  Przepustowość

każdego z obu torów wynosi 48 pociągów na dobę, prędkość maksymalna 80km/h.

Rozwój  sieci  drogowej  i  wzrastający  ruch  samochodowy,  przy  jednoczesnym

pogarszaniu się stanu technicznego infrastruktury' kolejowej powodują zmniejszanie się

ilości przewożonych pasażerów.

2.2.4. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Gmina  jest  zaopatrywana  w  wodę  z  sieci  wodociągowej  i  studni  kopanych.
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Gminna sieć wodociągowa opiera się na jednym ujęciu głębinowym w Milejczycach

(Rys.2). 

Charakterystyka techniczna ujęcia wody podziemnej - 3 studnie wiercone: 

Studnia nr 1: 

głębokość – 70 m,

wydajność eksploatacyjna - 81,5 m3/h, 

położenie  zwierciadła  wody  podczas  eksploatacji  -  21,2m,

spoczynkowe 13,8 m, 

wyposażenie - pompa głębinowa 680VIB o mocy 13kW, 

Studnia nr 2:

głębokość - 68m, 

wydajność eksploatacyjna - 77 m3/h, 

położenie  zwierciadła  wody  podczas  eksploatacji  -  21,6m,

spoczynkowe 14,2 m, 

wyposażenie - pompa głębinowa HEBE G5x5 o mocy 17kW, 

Studnia nr 3:

głębokość – 74 m,

wydajność eksploatacyjna - 90 m3/h, 

położenie  zwierciadła  wody  podczas  eksploatacji  -  25,2m,

spoczynkowe 17,9 m, 

wyposażenie - pompa głębinowa VBX-VII o mocy 11kW. 

Ujęcie  wodociągowe  na  terenie  zakładu  przemysłowego  w  Pokaniewie

wykorzystywane jest do potrzeb produkcyjnych oraz bytowych mieszkańców pobliskich

budynków mieszkalnych (Rys.2). Z danych z 2004r. Urzędu Gminy Milejczyce wynika, że

łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 64,2 km. Poza

zabudową  kolonijną  przynależną  do  wsi  Choroszczewo,  Lubiejki,  Gołubowszczyzna

wszystkie  wsie  są  zwodociągowane.  Do  sieci  gminnej  jest  podłączonych  690

gospodarstw, co stanowi ok. 85%. Planuje się podłączenie kolejnych 32 odbiorców.

Średnie roczne zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło w 2002r. 15,8 m3, co jest

jednym z niższych wskaźników w porównaniu da gmin wiejskich powiatu siemiatyckiego

(Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 2003). 

Gmina Milejczyce nie posiada scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. W

większości ścieki są odprowadzane do indywidualnych zbiorników. Część ścieków trafia

bezpośrednio  do  gruntu  i  wód  powierzchniowych.  Stan  taki  powoduje  znaczne

zanieczyszczenie środowiska. 

2.2.5. System zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe 
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System elektroenergetyczny rozdzielczy na terenie gminy zarządzany jest przez Rejon

Energetyczny w Bielsku Podlaskim. 

Gmina  zasilana  jest  w  energię  elektryczną  poprzez  istniejące  stacje

transformatorowe z GPZ - 110/15kV w Bielsku Podlaskim (Rys.2). Na terenie gminy

znajdują  się  43  stacje  transformatorowe  o  łącznej  mocy  2619  kV  A.  Są  to  w

większości stacje słupowe. 

Przez  teren  gminy  przebiega  na  kierunku  północ-południe  napowietrzna  linia

wysokiego napięcia 110 kV relacji Bielsk Podlaski - Adamowo oraz linie SN 15 kV

relacji  Siemiatycze  -  Kleszczele  z  odczepami  do  wsi  oraz  odczepy  linii  z  gmin

Dziadkowice i Boćki. 

Tab.6  Wykaz stacji  transformatorowych na terenie  gminy Milejczyce  (dane RE

Bielsk Podlaski 2004 r.) 

Lokalizacja stacji 
Liczba stacji 

15/0,4 kV 

Moc stacji 

[kVA]

1 2 3 

Rogacze 3 130 

Miedwieżyki 1 30 

Milejczyce 14 1278 

Grabarka 1 30 

Bietki 1 50 

Sobiatyno 4 183 

Pokaniewo 1 50 

Mikulicze 1 50 

Wałki 1 30 

Choroszczewo 1 50 

Lubiejki 1 50 

Gołubowszczyzna 1 20 

Lewosze 1 20 

Nowosiółki 2 55 

Kol. Choroszczewo 1  30 

Klimkowicze 1 40 

Kol. Pokaniewo 6 400

Kościukowicze 1 30 

Chańki 1 30 

Pokaniewo 1 63 

RAZEM 43 2619

Na terenie gminy brak jest sieci ciepłowniczej i scentralizowanego źródła zasilania w

energię  cieplną.  Głównymi  dostawcami  energii  cieplnej  są  niewielkie  kotłownie

lokalne. Do większych kotłowni należy zaliczyć istniejące przy szkole podstawowej i
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gimnazjum oraz obiektach użyteczności publicznej. 

Tab. 7 Większe kotłownie lokalne na terenie gminy (dane Urząd Gminy Milejczyce 

2004 r.)

Obiekt Adres
Moc kotła

/kW/ Rodzaj paliwa
1 2 3 4

Urząd gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 80 paliwo stałe
Szkoła podstawowa i 
gimnazjum

Milejczyce ul. Szkolna 5 110 paliwo stałe

Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce ul. 3 Maja 44 20 paliwo stałe
Gorzelnia (MTC spółka z o.o) Pokaniewo 220 paliwo stałe
Poczta Milejczyce ul. 3 Maja 14 35 paliwo stałe
Bank Spółdzielczy Milejczyce ul. 3 Maja 25 20 paliwo stałe

W zabudowie mieszkalnej  wykorzystuje się indywidualne źródła ciepła głównie na

paliwo stałe takie jak węgieł, drewno. 

Na  terenie  gminy  nie  ma  sieci  gazowej.  Gaz  do  celów  bytowych  odbiorcom

indywidualnym w gospodarstwach domowych dostarczany jest w butlach poprzez punkty

dystrybucyjne. 

2.2.6. Systemy łączności 

Telekomunikacja  Polska  S.A.  jest  jedynym operatorem telekomunikacyjnej

sieci przewodowej na terenie gminy Milejczyce.

Tab.8 Przyrost abonentów sieci liniowej TP S.A. w gminie Milejczyce (dane TP S.A., Pion

sieci,  Obszar  w  Białymstoku  2002  r.,  Rocznik  Statystyczny  Województwa

Podlaskiego 2000, 2003) 

Stan na dzień:

Liczba abonentów 
ogółem 
(standardowych łączy 
głównych)

Wskaźnik nasycenia w 
gminie

Wskaźnik nasycenia w 
województwie

1 2 3 4
31.12.1999r. 483 206,4 145,7
31.12.2000r. - - 195,1
31.12.2001r. 528 213,6 207,5
31.12.2002r. 561 236,5 267,8
31.12.2003r. 583 240,5 -

Z porównania danych wynika, że wielkość wskaźnika nasycenia w gminie tj. liczby

abonentów przypadającej na 1000 mieszkańców kształtuje się na poziomie średniej dla

gmin wiejskich powiatu siemiatyckiego i poniżej średniej, w ostatnich latach, dla obszaru

wiejskiego w województwie.

W skład systemu telekomunikacyjnego na obszarze gminy wchodzą:
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automatyczna telefoniczna centrala cyfrowa, 

kablowe linie światłowodowe relacji: Siemiatycze – Milejczyce

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 693 w kierunku Siemiatycz do granicy gminy o długości

ok. 4000m, w tym ok. 650 m w kanalizacji teletechnicznej w Milejczycach, Milejczyce

–  Czeremcha  wzdłuż  drogi  powiatowej  od  Milejczyc  przez  wsie  Rogacze,

Miedwieżyki do granicy gminy o długości ok. 12500m, w tym ok. 350m w kanalizacji

teletechnicznej w Milejczycach (Rys.2), 

linie analogowe – 581, 

linie cyfrowe – 11, 

urządzenia zwielokratniające – 51,

nadajnik dostępu radiowego, 

aparaty  samoinkasujące  we  wsiach:  Milejczyce,  Rogacze,

Nowosiółki - 4, kanalizacja teletechniczna, kable miedziane kanałowe i doziemne, 

słupy z zakończeniami kablowymi i przyłączami abonenckimi. 

Do każdej wsi  doprowadzona jest kablowa sieć telefoniczna. Na terenie gminy, w

okolicach  wsi  Milejczyce  i  Miedwieżyki  są  zlokalizowane  stacje  bazowe  telefonii

komórkowej trzech operatorów: ERA GSM, PLUS GSM i PTK CENTERTEL. 

2.2.7. Gospodarka odpadami 

Podstawę prawną systemu gospodarki  odpadami  w gminie  stanowią  następujące

przepisy: 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,

poz. 628 ze zm.), 

ustawa  z  dnia  27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -

Prawo ochrony środowiska,  ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

(tzw. ustawa wprowadzająca - Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i z 2002 r. Nr 143, poz. 1196

ze zm.), 

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.), 

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców

w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i

opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.), 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.). 

Przepisy te normują i ustalają zasady postępowania z odpadami. 

Głównym zadaniem gminy  jest  zorganizowanie  systemu gospodarki  odpadami
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komunalnymi. Dokumentem gminnym w tym zakresie jest gminny plan gospodarki

odpadami. 

Obecny system gospodarki odpadami opiera się na następujących zasadach:

odpady stałe gromadzone są w kontenerach rozlokowanych

w  poszczególnych  miejscowościach,  pojemnikach  ustawionych  na  posesjach

użytkowników indywidualnych oraz pojemnikach czy kontenerach (w zależności

od potrzeb) rozstawionych przy obiektach, w których prowadzona jest działalność

gospodarcza, 

wywóz  komunalnych  odpadów  stałych  na  wysypisko

gminne przez specjalistyczne firmy na podstawie umów zawartych przez gminę,

podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z tymi firmami, 

część  odpadów  stałych  wywożonych  jest  indywidualnie

przez mieszkańców na wysypisko gminne. 

Podmioty  gospodarcze  prowadzące  działalność  na  terenie  gminy

zagospodarowują odpady inne niż komunalne (poprodukcyjne,  niebezpieczne itp.)

we własnym zakresie, zlecając ich utylizację firmom świadczącym takie usługi.

Na terenie gminy znajduje się składowisko komunalne w obrębie gruntów wsi

Milejczyce.  Właścicielem  obiektu  jest  gmina.  Na  składowisku  brak  sprzętu  do

zagęszczania,  równania przysypywania odpadów. Brak selektywnego składowania

odpadów.  Składowisko  nie  odpowiada  normom.  Zgodnie  z  obowiązującym

,,Powiatowym planem gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego", będącym

dokumentem nadrzędnym w stosunku  do gminnego  planu gospodarki  odpadami,

składowisko w gminie Milejczyce powinno być zamknięte do 2009 r.

Władze  samorządowe  gminy  prowadzą  działania  w  kierunku  uregulowania

gospodarki  odpadami,  jednakże  pomimo  tych  działań  sporo  odpadów  trafia  w

miejsca do tego nie przeznaczone takie jak stare wyrobiska żwiru czy piasku, rowy,

lasy itp. (Rys.2).

W „Powiatowym planie gospodarki odpadami dla powiatu  siemiatyckiego"

określone są wytyczne dla gmin w zakresie zadań do wprowadzenia w gminnych

planach. Należą do nich między innymi: 

wspieranie finansowe i  organizacyjne tworzenia lokalnych

kompostowni na odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych, 

organizacja'  i  wsparcie  organizacji  systemu  selektywnej

zbiórki  odpadów  biodegradowalnych  do  kompostowni  z  terenów  zabudowy

wielorodzinnej, wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 

utworzenie  punktów  gromadzenia  odpadów

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, 

tworzenie punktów zbiórki odpadów azbestowych, 
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tworzenie  punktów  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  tzw.

GPZON. 

Plan ten zakłada utworzenie ponadlokalnego sytemu gospodarki odpadami w dwóch

wariantach. Pierwszy wariant polega na systemie gospodarki odpadami: w skali powiatu

siemiatyckiego  z  utworzeniem  zakładu  zagospodarowania  odpadów  (ZZO)  w

Siemiatyczach (Rys.3). Drugi wariant obejmuje szerszy obszar w oparciu o związki gmin i

stowarzyszenia z utworzeniem ZZO w miejscowości Dubiażyn na terenie gminy Bielsk

Podlaski powiatu bielskiego (Rys. 4). 

Rys. 3 Wariant I – lokalizacja ZZO w Siemiatyczach
Źródło: „Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego”
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Rys. 4 Wariant II – lokalizacja ZZO w Dubiażynie

Źródło: „Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego”

2.2.8. Ruch budowlany 

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Na  mocy  nieobowiązującej  obecnie  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym

uzyskanie pozwolenia na budowę było poprzedzone wydaniem przez wójta gminy decyzji

administracyjnej, ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o

miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego.  Na  podstawie  obecnej  ustawy  o

planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  w  sytuacji  braku  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków

zabudowy  następuje  w  drodze  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania

terenu, przy czym dla inwestycji celu publicznego w decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, natomiast dla innych inwestycji w decyzji o warunkach zabudowy. 

Tab.  9 Decyzje  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  wg  rodzajów
inwestycji w latach 1995-2003 (dane Urzędu Gminy Milejczyce 2004 r.)

Lata

Ilość wydanych decyzji
Budynki

mieszkalne

Bud.

Gospodarcze i

usługowo

produkcyjne

Infrastruk. i inne Ogółem

1 2 3 4 5
1995 2 10 0 12
1996 1 7 0 8
1997 0 3 1 4
1998 0 3 1 4
1999 0 8 1 9
2000 0 1 0 1
2001 6 4 9 19
2002 4 4 7 15
2003 1 1 5 7

Pozwolenia na budowę

Tab. 10 Decyzje o pozwoleniach na budowę wg rodzajów inwestycji  w latach 1995 –

2003 (dane Urzędu Gminy Milejczyce 2004 r.)

Lata
Budynki

mieszkalne
Budynki gospod.-

inwent.i usług.-
prod

Urzadzenia
infrastruk i inne Ogółem

1 2 3 4 5
1995 2 9 1 12
1996 1 7 0 8
1997 0 3 0 3
1998 0 4 0 4
1999 0 8 1 9
2000 0 1 2 3
2001 b.d. b.d. b.d. 17
2002 b.d. b.d. b.d. 10
2003 b.d. b.d. b.d. 4
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Z analizy ilości wydanych decyzji administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę wynika, że w analizowanym okresie

ruch budowlany utrzymuje się na średnim jednakowym poziomie z wahnięciami w dół w

latach 1997-98 i w roku 2000. Maksimum przypada na lata 2001-2002. 

3. Stan ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego i wymogi jego

ochrony 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym

poprzez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy

harmonijną  całość  oraz  uwzględnia  w  uporządkowanych  relacjach  wszelkie

uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne,  społeczno  gospodarcze,  środowiskowe,

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami krajobraz kulturowy

jest  to  przestrzeń  historycznie  ukształtowana  w  wyniku  działalności  człowieka,

zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

3.1 Struktura przestrzenna gminy

Strukturę  przestrzenną gminy tworzą tereny  zabudowy wsi,  tereny rolne,  obszary

leśne.  Wieś  Milejczyce,  położona  w  centralnej  części  gminy,  pełni  funkcję

wielofunkcyjnego  ośrodka  rozwoju  w  zakresie  administracji,  ochrony  zdrowia,  opieki

społecznej, edukacji, kultury, obsługi rolnictwa, handlu i usług. , 

Wyróżnia się podział na dwa zróżnicowane obszary oddzielone drogą wojewódzką

Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od południowej granicy gminy do Milejczyc i drogą

powiatową Milejczyce - Sobiatyno: 

1) część wschodnia charakteryzująca się:

większym  stopniem

zalesienia,

zwartą  zabudową

siedliskową, 

drewnianym

budownictwem (Fot. 4, 5), 

usytuowaniem budynków mieszkalnych równolegle do frontów

działek, 

dość niskim standardem i słabym stanem zabudowy, 

słabym stanem nawierzchni dróg i powiązań komunikacyjnych

z regionem, 

postępującym wyludnianiem się  wsi  i  degradacją  zabudowy
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(Fot. 6) , 

brakiem przemysłu i usług, 

słabą jakością bonitacyjną gleb, 

dość wysokimi wartościami kulturowymi krajobrazu, 

Fot. 4 Drewniana zabudowa – Mikulicze nr 48 – 2004 r.

Fot.4Drewniana zabudowa – Mikulicze nr 48 – 2004 r.
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Fot. 5  Drewniana zabudowa – Miedwieżyki – 2004 r.

 

Fot. 6 Degradacja zabudowy – Mikulicze – 2004r.

2)  część zachodnia charakteryzuje się:

lepszą jakością bonitacyjną gleb, 

 -   większym stopniem wykorzystania terenów do produkcji rolnej, 

niskim stopniem lesistości, 

dużą powierzchnią obszarów dolin, cieków rzecznych i zbiorników o 

uregulowanych stosunkach wodnych, 

rozproszoną, ekstensywną zabudową kolonijną, 

dość dobrymi powiązaniami komunikacyjnymi drogowymi z regionem, 

zróżnicowanymi formami zabudowy. 
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3.2. Wymogi ochrony ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego 

Istniejąca  zabudowa,  w  szczególności  we  wsiach  o  wykształconym  układzie

ruralistycznym charakteryzuje  się  dość  dobrym stanem ładu  przestrzennego,  o  czym

świadczą regularne linie zabudowy budynków mieszkalnych,  lokalizacja zabudowań w

obrębie siedlisk wg określonych zasad, lokalizacja świątyń czy cmentarzy. Dysonanse

przestrzenne budzą obiekty zrealizowane w latach 70-80 ubiegłego wieku, szczególnie

budynki mieszkalne nie zachowujące wykształconych przez tradycje budowlane proporcji,

prawidłowości zasad projektowania ani detalu architektonicznego. 

Wymogi ochrony ładu przestrzennego, co do ogólnej  zasady powinny polegać na

zachowaniu zabudowy zagrodowej w ramach dotychczas wyznaczonych terenów oraz

dostosowaniu  charakteru  zabudowy  do  tradycyjnych  form  i  gabarytów.  Instrumentem

zapewniającym  ochronę  tych  wartości  jest  przede  wszystkim  miejscowy  plan

zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego. 

Krajobraz  kulturowy  terenu  gminy  został  ukształtowany  w  wyniku  działalności  jej

mieszkańców,  obejmujący  składniki  naturalne  (tereny  rolne,  lasy,  doliny  rzek)  oraz

techniczne (zabudowa, układy dróg, urządzenia infrastruktury technicznej, podziały pól).

Jest to krajobraz równinny i pagórkowaty, zalesiony, poprzecinany dolinami cieków rzek

Nurczyk  i  Dziadek,  zmieniony  wskutek  działalności  człowieka  poprzez  procesy:

osadnicze, budowę dróg, osuszanie łąk, bagien, wycinkę lasów (Fot.7). 

Fot. 7 Krajobraz kulturowy – okolice wsi Gołubowszczyzna – 2004 r.
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Podstawowym  wymogiem  ochrony  krajobrazu  kulturowego  powinno  być

przeciwdziałanie  zatracaniu  tradycyjnego  charakteru  wsi  i  poszanowanie  wartości

przyrodniczych terenów wiejskich. 

4 Stan, funkcjonowanie i zagrożenia środowiska przyrodniczego

4.1.  Położenie fizycznogeograficzne i przyrodnicze

Z uwagi na regionalizację fizycznogeograficzną obszar gminy leży w zachodniej

części  prowincji  Niżu  Wschodniobałtycko-Białoruskiego,  podprowincji  Wysoczyzn

Podlasko-Białoruskich, makroregionu Niziny Północnopodlaskiej w środkowej części

mezoregionu Wysoczyzny Drohiczyńskiej 843.38 (Rys. 5) (Kondracki 2000). 

 Rys. 5 Położenie fizycznogeograficzne gminy Milejczyce

Wysoczyzna Drohiczyńska rozciąga się na obszarze około 1560km2 pomiędzy

Nurcem, a Podlaskim Przełomem Bugu. Region ten w odróżnieniu od sąsiadującej z

nim  od  północy  Równiny  Bielskiej  jest  nieco  wyżej  wzniesiony  o  urozmaiconym
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ukształtowaniu  powierzchni.  Najwyższe  wzniesienia  przekraczają  200m.n.p.m.

Pagórki  żwirowe  o  wysokości  180-190  m.n.p.m.  występują  na  terenie  gminy

Milejczyce.  Pagórkowate  ukształtowanie  terenu  Wysoczyzny  Drohiczyńskiej

związane jest z maksymalnym zasięgiem zlodowacenia warciańskiego. 

Zgodnie  z podziałem na krainy przyrodnicze (Rys.6) obszar  gminy  Milejczyce

znajduje  się  w  południowo-wschodniej  części  Krainy  Mazowiecko-Podlaskiej,

dzielnicy  Niziny  Podlaskiej,  mezoregionu  Wysoczyzny Bielskiej  (Strategia  rozwoju

województwa podlaskiego, I.Diagnoza stanu istniejącego 1999). 

Rys. 6 Położenie przyrodnicze gminy Milejczyce

    

Gmina leży w całości w północno-wschodniej występowania dębu bezszypułkowego.

Terenu gminy nie świerka europejskiego. 

Na całym terenie można spotkać zwierzęta duże takie jak: wilk, jeleń, sarna, dzik, a

we  wschodniej  części  gminy  w  okolicach  wsi  Mikulicze  i  Miedwieżyki  przebiega

zachodnia  granica  obszaru  występowania  dubelta  i  głuszca  (Strategia  rozwoju

województwa podlaskiego, I. Diagnoza stanu istniejącego 1999).

        

4.2 Warunki klimatyczne

Rozpatrując warunki klimatyczne należy brać pod uwagę nie tylko terytorium gminy

Milejczyce lecz czynniki klimatyczne występujące w całym regionie północno-wschodnim

Polski. 
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Klimat charakteryzowany jest przez następujące czynniki i zjawiska: 

cyrkulację mas powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne, 

warunki solarne (zachmurzenie, usłonecznienie, 

promieniowanie), 

temperaturę powietrza, 

wiatr, 

opady, 

wilgotność powietrza,

inne zjawiska meteorologiczne (mgłę, burze, szron, szadź, 

gołoledź). 

Według  podziału  na  regiony  klimatyczne  województwa  podlaskiego  (Górniak

2000)  gmina Milejczyce położona jest w południowej części Subregionu Bielskiego

należącego  do  Regionu  Podlaskiego  o  charakterystycznych  cechach

kontynentalizmu  termicznego.  Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  istotny  wpływ,  na

klimat obszaru gminy ma dolina rzeki Bug. 

Charakterystykę klimatu opracowano przede wszystkim w oparciu o dane stacji

klimatycznych i synoptycznych: Białystok, Szepietowo, Białowieża (Górniak 2000). 

Cyrkulacja powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne. 

Gmina  Milejczyce  jak  i  cała  część  wschodniej  Polski  jest  pod  wpływem

zachodniej  cyrkulacji  mas  powietrza.  Jest  to  skutek  oddziaływania  na  Europę

Środkową  dwóch  dominujących  ośrodków barycznych:  Niżu  Islandzkiego  i  Wyżu

Azorskiego. W ciągu roku cyrkulacja przejściowa powietrza trwa przez około 23%,

pozostała część roku, oprócz listopada z przeważającym układem niżowym, jest pod

wpływem wyżu barycznego. 

W  Białymstoku  w  latach  1961-1995  średnia  roczna  wartość  ciśnienia

atmosferycznego  na  poziomie  stacji  wynosiła  997,1  hPa  natomiast  wartości

ekstremalne  w  tym  okresie  wynosiły  954  hPa  i  1031  hPa.  Największe  średnie

wartości  ciśnienia  atmosferycznego  notowane  są  w  miesiącu  lutym,  maju  i

październiku natomiast najmniejsze w kwietniu, czerwcu i grudniu (Górniak 2000). 

Warunki solarne. 

Średnie roczne zachmurzenie w skali 8 stopniowej (O-pogodnie, ,8zachmurzenie

całkowite) w okresie 1961-1995 kształtuje się w ten sposób, że w miesiącach maj-

wrzesień wynosi około 5, natomiast w miesiącach listopad – styczeń waha się w
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okolicach 7. Największa średnia miesięczna liczba dni pogodnych w tym okresie (o

zachmurzeniu <2/8) przypada na miesiące: marzec, maj, lipiec, sierpień, październik,

natomiast  usłonecznienie  względne  liczone  jako  stosunek  usłonecznienia

rzeczywistego  do  możliwego  w  okresie  1966-1995  wynosi  średnio  31%,  przy

maksimum  około  45%,  przypadającym  na  miesiące  letnie  (maj-sierpień).

Promieniowanie  całkowite  w  wieloleciu  1961-1995  otrzymywane  przez  region

północno-wschodniej Polski wynosiło średnio 3528MJ/m2 rocznie energii słonecznej

(Górniak 2000). 

Temperatura powietrza. 

Średnie miesięczne wartości  temperatury oraz minima z wielolecia 1961-1995

przedstawia poniższa tabela: 

Tab. 11 Średnie miesięczne wartości temperatur z wielolecia w okresie 1961-1995
              (opracowano na podstawie Górniak 2000)
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I -4,3 11,5 -33,8 -4,3 11,3 -35,4 -4,5 10,6 -34,6
II -3,5 15,5 -32,7 -3,5 16,4 -32,9 -3,7 16,8 -33,9
III 0,5 21,2 -23,3 0,6 21,6 -24,0 0,3 21,3 -28,2
IV 6,8 16,7 -7,2 6,8 27,4 -8,3 6,7 27,0 -9,5
V 12,7 19,9 -2,9 12,7 30,1 -4,5 12,8 30,9 -5,4
VI 15,9 32,0 1,0 15,7 32,4 -0,2 16,0 31,8 -0,8
VII 17,3 36,6 4,8 17,3 35,5 4,2 17,3 34,6 -3,2
VIII 16,5 36,4 2,2 16,5 35,2 0,2 16,4 34,7 -1,7
IX 12,2 29,5 -3,5 12,2 30,0 -5,1 11,9 32,1 -4,8
X 7,2 25,0 -8,6 7,2 25,4 -9,9 7,0 25,5 -10,7
XI 2,1 16,5 -19,2 2,0 16,8 -20,7 1,9 18,2 -19,9
XII -2,0 14,1 -27,2 -2,1 13,8 -26,2 -2,2 13,7 -28,7

Analiza  ciągu  pomiarów  temperatury  powietrza  wykazuje  największą

tendencję  spadkową (średnio  o  ok.  O,  17°C  na  10  lat)  dla  okresu  letniego

natomiast okres zimowy staje się coraz to cieplejszy średnio wzrost temperatury

o ok. 0,2-0,30C na 10 lat) (Górniak 2000). 

Kontynentalizm klimatu sprawia, że roczna amplituda średnich temperatur
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miesięcznych  dochodzi  do  22°C.  Średnia  roczna  temperatura  z  wielolecia

(1961-1995) wynosi ok.6-7°C, natomiast w poszczególnych miesiącach  (Atlas

Rzeczypospolitej Polskiej  1993-1997) przedstawia się następująco: styczeń od

-4°C do -5°C; kwiecień od 6°C do 7°C; lipiec od 17°C ~o 18°C; październik od

7°C do 8°C.

W  rejonie  północno-wschodnim  Polski  styczeń  jest  miesiącem

najzimniejszym, a lipiec najcieplejszym. Liczba dni z przymrozkami (tmin<O i .

tmax>O) wynosi przeciętnie ok.78. Gmina Milejczyce leży w strefie średniego

czasu trwania lata termicznego (temperatura średnia dobowa powyżej 15°C) o

okresie  60-70  dni,  natomiast  w  strefie  średniego  czasu  trwania  zimy  termicznej

(temperatura średnia dobowa poniżej 0°C) o okresie 100-110.dni. 

Wiatr. 

Wiatr jest elementem meteorologicznym opisującym stan dynamiczny 

przypowierzchniowej warstwy atmosfery. 

Tab.12 Średnia częstość (%) występowania ciszy i przeciętnych klas prędkości wiatru w 
latach 1961-1995 (dane Górniak 2000).

Miejscowość Cisza 

Klasy prędkości wiatru 

Średnia
prędkość 

wiatru 
[m/s] 

słaby 
1-3 m/s 

umiarkowany 
4-9 m/s 

silny 
10-15 m/s 

bardzo silny 
powyżej 
16 m/s 

Białowieża 18,9 51,4 26,8 2,5 0,4 3,6 

Białystok 14,2 54,0 31,4 0,4 0,0 2,8 

Szepietowo 6,7 49,0 39-,8 4,2 0,3 3,9 

W ciągu roku cisze atmosferyczne na terenie województwa podlaskiego najczęściej

występują w miesiącu sierpniu. W rejonie Białowieży  (Górniak 2000)  cisze występują z

największą  częstością.  Największa  miesięczna  prędkość  wiatru  dla  stacji  Białowieża

występuje w miesiącu marcu, przy czym dla pozostałej części województwa podlaskiego

w miesiącu styczniu. 

Innym czynnikiem charakteryzującym wiatr jest jego kierunek. W rejonie północno-

wschodniej  Polski  przeważają  wiatry  z  kierunku  zachodniego,  z  czego  na  stacji

Szepietowo  przeważa  kierunek  wiatru  zachodni  i  południowo-zachodni,  a  na  stacji

Białowieża wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego. 

Opady atmosferyczne. 

Opady atmosferyczne decydują o zasobności lądów w wodę. Produkcja roślinna
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oparta jest na opadach atmosferycznych. 

Gmina Milejczyce położona jest na pograniczu stref o średniej  sumi~ opadów

rocznych, w przedziale 550-600mm i 600-650mm. Przeciętna liczba dni w ciągu roku

z opadami wynosi od 135 do 200. 

Średnie  sumy  opadów  miesięcznych  regionów  fizjograficznych,  do  których

należy gmina Milejczyce, przedstawia poniższa tabela: 

Tab.13  Średnie  sumy  opadów miesięcznych  z  wielolecia  1961-1995 w regionach
fizjograficznych Równina Bielska i Wysoczyzna Drohiczyńska (dane Górniak 2000)

Region fizjograficzny 

Miesiące [opady w mm] 

I 
Rok 

[opady w
mm] I II III IV V ·VI VII VIII IX X Xl Xl! 

Równina Bielska 33 27 32 40 59 72 73 70 57 45 44 41 593 

Wysoczyzna Drohiczyńska 36 31 33 39 58 69 71 73 56 43 44 44 597 

Wilgotność powietrza. 

Wilgotność  powietrza  charakteryzowana  jest  parametrem  wilgotności  względnej

wyrażanej  w  procentach.  Jest  to  stosunek  aktualnej  prężności  pary  wodnej  do

maksymalnej prężności  pary wodnej w danej temperaturze.  Wilgotność względna jest

parametrem bardzo zmiennym dobowo. Zależy ona od innych czynników klimatycznych

takich jak wiatr, ciśnienie, temperatura oraz ukształtowania terenu czy rodzaju roślinności

na  danym terenie.  W  ciągu  roku  można  wyróżnić  dwa  okresy  o  odmiennym  stanie

uwilgotnienia tj. okres od kwietnia do sierpnia o niskiej wilgotności 73-77% oraz okres od

października do lutego ,o wysokiej wilgotności  rzędu ok.  96%. Minimum przypada na

okres maja. 

Mgła, burze, szron, szadź, gołoledź. 

W  tworzeniu  się  mgieł  ważną  rolę  odgrywają  lokalne  warunki  środowiskowe.

Najczęściej mgły powstają w lokalnych podmokłych zagłębieniach terenu, dolinach oraz

nad ekosystemami wodnymi. W gminie Milejczyce zjawisko to najczęściej występuje w

okolicach doliny rzeki Nurczyk. 

Burza  jest  zjawiskiem towarzyszącym frontom atmosferycznym.  Średnio  w  ciągu

roku występuje około 25 dni burzowych. Okres burzowy przypada od maja do sierpnia,

przy czym najwięcej burz notuje się w miesiącu czerwcu i lipcu. 

Średnia  roczna  liczba  dni  ze  szronem  wynosi  około  49.  Szron  jest  zjawiskiem

nierozerwalnie związanym z mgłą, występującym przy ujemnych temperaturach. 

Szadź na terenie białostocczyzny występuje od listopada do marca średnio około 9
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dni  w  roku.  Szadź  podobnie  jak  szron  uwarunkowana  jest  występowaniem  niskich

temperatur  poniżej  0°  C i  ponadto występowaniem wysokiego  ciśnienia  przy słabych

wiatrach. 

Gołoledź,  bardzo  niebezpieczne  zjawisko  występujące  w  wyniku  zetknięcia  się

kropelek deszczu z przechłodzonym podłożem. Średnia roczna częstość występowania

gołoledzi  wynosi  7 dni.  Gołoledź występuje  w okresie  od października do marca,  jej

najczęstsze występowanie notuje się w miesiącach grudzień – luty. 

4.3 Ukształtowanie i formy terenu

Teren  gminy  Milejczyce  położony  jest  w  obszarze  staroglacjalnym  zlodowacenia

środkowopolskiego w zasięgu  stadiału  Warty  (Atlas  Rzeczypospolitej  Polskiej  1993-

1997). 

Ukształtowanie  powierzchni  gminy  jest  zróżnicowane.  Od północnego wschodu z

kierunku Czeremchy w okolicach wsi Miedwieżyki, Mikulicze i Rogacze przebiega dolina

rzeki  Nurczyk  (Fot.8),  następnie  zamykając  gminę  od  południa  biegnie  w  kierunku

zachodnim. Na wysokości miejscowości Nurzec- 

Stacja  (sąsiednia  gmina)  kieruje  się  na  północ  przecinając  gminę  Milejczyce  w

okolicach wsi  Pokaniewo Kolonia,  Pokaniewo,  Grabarka,  Wałki,  Klimkowicze,  Chańki,

Kościukowicze. W północnej części miejscowości Milejczyce gminę przecina bezimienny

ciek  wpadający  do  rzeki  Nurczyk  w  okolicach  wsi  Grabarka.  Północną  część  gminy

zamyka dolina rzeki Dziadek (prawobrzeżny dopływ Nurczyka). 

Cała zachodnia część gminy od trasy Kleszczele – Siemiatycze położona jest głównie

na  wysoczyźnie  morenowej  falistej  o  spadkach  2-5°  z  występującymi  pagórkami

morenowymi  zdenudowanymi  o  spadkach  5-10°.  Wschodnia  część  gminy  od

miejscowości Milejczyce położona jest na sandrach. 

Formy terenu przedstawione są na rys.7 
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Rys. 7 Formy terenu gminy Milejczyce 

Wskutek współczesnych procesów rzeźbotwórczych (Atlas Rzeczypospolitej 

Polskiej 1993-1997) na terenie gminy Milejczyce wytworzyły się następujące obszary: 

w dolinach rzecznych rzeki Nurczyk i Dziadek obszary 

agradacji rzecznej, 

wzniesienia  w okolicach wsi  Pokaniewo i.  Milejczyce wchodzą w skład obszarów

degradacji,  zaliczane  są  do  ostańców  form  glacjalnych  i  glacjofluwialnych,

modelowanych przez spłukiwanie o słabym natężeniu, 

pozostała część gminy sklasyfikowana jest w obszarach o równowadze degradacji i

agradacji  jako  równiny  peryglacjalne,  sandrowe  i  tarasy  nadzalewowe  z

wydmami, modelowane przez ługowanie, spłukiwanie i procesy eoliczne o bardzo

słabym natężeniu. 
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Rys. 8 Dolina rzeki Nurczyk w okolicach wsi Gołubowszczyzna 

Najniżej  położony  punkt  terenu  gminy  znajduje  się  w  okolicach  doliny  rzeki

Nurczyk, w rejonie wsi Kościukowicze o rzędnej 144 m.n.p.m., natomiast najwyżej

położonym  punktem  jest  wzniesienie  pomiędzy  Rogaczami,  a  Nowosiółkami  o

rzędnej 183 m.n.p.m. 

4.4 Budowa geologiczna i surowce kopalne

Geomorfologia. 
Rozpatrywanie położenia samego terenu gminy Milejczyce tylko w jej granicach

administracyjnych, nie odzwierciedlałoby w pełni budowy geologicznej wierzchnich

warstw  i  podłoża.  W  związku  z  tym  położenie  w  ujęciu  geologicznym

przeanalizowano w stosunku do większego obszaru. 

Północno-wschodnia  część Polski  położona jest  na platformie prekambryjskiej.

Przez  obszar  gminy  Milejczyce  przechodzi  przypuszczalny  uskok  tektoniczny  o

kierunku  SW-NE,  głębokość  stropu  platformy  prekambryjskiej  wynosi  O,5-2,Okm

(Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1993-1997).

Powierzchniowe utwory geologiczne na terenie gminy są to utwory czwartorzędowe: 

w dolinach rzek Nurczyk i Dziadek zalegają holoceńskie mady, iły i piaski (miejscami ze

żwirami) oraz torfy, 

północna  część  gminy  w  okolicach  wsi  Biełki  i  Wałki

pokryta jest piaskami, żwirami i głazami oraz glinami morenowymi stref marginalnych

lądolodu Odry i Warty (osady moren czołowych), 

w  południowej  i  wschodniej  części  gminy  w  okolicach

Gołubowszczyzny  i  Miedwieżyk  występują  piaski  i  żwiry  akumulacji  rzeczno

lodowcowej,

pozostała  część  gminy  pokryta  jest  osadami  moreny

dennej  (glinami  morenowymi  i  piaskami  z  głazami  akumulacji  lodowcowej)

zlodowacenia środkowopolskiego Odry i Warty. 

Złoża kopalin. 

W ramach inwentaryzacji  złóż surowców mineralnych przeprowadzonej na terenie

województwa białostockiego  w 1992r. badaniami  geologicznymi  został  objęty  również

obszar gminy Milejczyce (Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych stałych na terenie

województwa białostockiego, gmina Milejczyce 1992). 
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Na  terenie  gminy  prowadzono  dotychczas  prace  poszukiwawcze  złóż  kruszywa

naturalnego  grubego,  surowców ilastych  ceramiki  budowlanej  i  piasków do  produkcji

betonu komórkowego. 

W  wyniku  tych  prac  wykonano  kartę  rejestracyjną  złoża  surowców  ilastych  do

produkcji  kafli  o  zasobach  zarejestrowanych  64,4  tys.m3 na  północny  wschód  od

Milejczyc.  W  południowo  zachodniej  części  gminy  pracami  poszukiwawczymi  objęto

południkowy  wał  ozu,  gdzie  stwierdzono  występowanie  złoża  kruszywa  naturalnego

Pokaniewo  o  zasobach  szacunkowych  970  tys.  ton,  gdzie  obecnie  odbywa  się

eksploatacja kruszywa. W południowej części gminy na granicy z gminą Nurzec Stacja

stwierdzono  występowanie  piasków  kwarcowych  do  produkcji  betonu  komórkowego

-złoże  Nurzec  o  zasobach  bilansowych  6946tys.m3.  Ponadto  na  pograniczu  z  gminą

Nurzec Stacja  występuje  złoże surowców kruszywa naturalnego grubego Żerczyce  o

zasobach szacunkowych 148 tys.m3, jednakże większa część złoża występuje na terenie

gminy Nurzec Stacja. 

Na  terenie  gminy  określono  również  perspektywiczne  rejony  występowania

surowców mineralnych stałych dla potrzeb lokalnych w okolicach miejscowości Wałki o

zasobach  szacunkowych  ok.  50  tys.m3,  w  rejonie  Sobiatyna  ok.  100  tys.m3 oraz  w

okolicach Pokaniewa o łącznych zasobach szacunkowych ok. 75 tys.m3 

Na  terenie  gminy  Milejczyce  nie  stwierdzono  występowania  złóż  kruszywa

naturalnego,  surowców  ilastych  ceramiki  budowlanej  i  kredy  jeziornej  o  znaczeniu

przemysłowym. 

Rejony  występowania  udokumentowanych  złóż  na  podstawie  w/w  inwentaryzacji

określono na rysunku uwarunkowań. Dokumentacja nie określa szczegółowych granic

złóż kopalin. 

Ponadto należy stwierdzić, że na terenie gminy jest sporo punktów, gdzie odbywa się

lub  odbywała  przypadkowa  eksploatacja.  Część  z  tych  wyrobisk  służy  mieszkańcom

okolicznych wsi do wysypywania śmieci i tworzą tzw. dzikie wysypiska. 

Tereny górnicze. 

Na mocy koncesji wojewody białostockiego z 1996 roku i starosty siemiatyckiego z

2002 roku,  wyznaczone zostały  obszary  i  tereny  górnicze o  powierzchni  ok.  4  ha w

obrębie  działek  oznaczonych  nr  geodez.  74,  75/1  we  wsi  Pokaniewo  Kolonia  na

wydobywanie  metodą  odkrywkową  kruszywa  naturalnego.  Koncesje  dają  prawo  do

wydobywania  kopaliny  w  granicach  ustalonych  obszarów górniczych  -  Pokaniewo I  i

Pokaniewo II.  Zgodnie z warunkami wydanych koncesji  całkowity  wpływ prowadzonej

działalności powinien zawierać się w granicach wyznaczonych terenów górniczych. 

Po zakończeniu eksploatacji tereny zmienione w związku z prowadzoną działalnością

powinny  zostać  zrekultywowane,  a  wszelkie  szkody,  spowodowane  eksploatacją,
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naprawione zgodnie z zasadami ekologii i przepisami prawa. 
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                                                                  Wykaz udokumentowanych złóż kopalin w gminie Milejczyce
                                                                             według stanu na 26 czerwca 2015 r.

Lp. Nazwa dokumentacji Sporządzający doku-
mentację

Rodzaj decyzji za-
twierdzającej do-
kumentację, data 
zatwierdzenia 

Rodzaj 
zasobów 
surowco-
wych

Powierzch-
nia złoża 
    w ha 

Wielkość 
zasobów 
surowco-
wych;
tys.ton/tys
.m3

Numery 
geodezyj-
ne działek
na któ-
rych poło-
żone są 
zasoby

Symbol 
złoża na 
rysunku 
studium 
uwarun-
kowań

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Uproszczona doku-

mentacja geologiczna 
w kat C1 złoża kruszy-
wa naturalnego  „PO-
KANIEWO” miejsco-
wość: Pokaniewo, 
gmina: Milejczyce, 
województwo: biało-
stockie

Dodatek Nr 2 do do-
kumentacji geologicz-
nej złoża kruszywa 
naturalnego   „PO-
KANIEWO  w kat  C1 
miejscowość:Kolonia 

GEOWIERT Przedsię-
biorstwo Geologiczne 
Projektowo-Wykonaw-
cze Białystok, ul. le-
gionowa 15/125, Do-
kumentator mgr Wi-
told Sadowski, upr.nr 
030242, Białystok, 
luty-marzec 1995 r.

GEOTRAMP s.c ul. 
Chopina 14,
20-023 Lublin, 
mgr inż. Barbara 
Czaja-Jarzmik, 
upr. nr 020806

Decyzja Wojewody 
Białostockiego Nr :
OŚ.IV-7516/5/95 z 
11 kwietnia 1995 r.

Zawiadomienie 
Starosty Powiato-
wego w Siemiaty-
czach pismem 
Znak: RL.7512 – 
2/07 z 11 paździer-

kruszywo 
naturalne

kruszywo 
naturalne

     1,4500

  
 1,6527
   

295,98/- 

287,228/- 

74, 75

74

1 PG

1 PG
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Pokaniewo, gmina: 
Milejczyce, powiat: 
siemiatycki, woje-
wództwo: podlaskie 

Lublin 2007 r. nika 2007 r. o przy-
jęciu dokumentacji
geologicznej bez 
zastrzeżeń,

    

2.  Dodatek Nr 1 do 
uproszczonej doku-
mentacji geologicznej 
złoża kruszywa natu-
ralnego   „POKA-
NIEWO I w kat.  C1 
miejscowość: Poka-
niewo Kolonia, gmi-
na: Milejczyce, po-
wiat siemiatycki, wo-
jewództwo: podlaskie 

GEOTRAMP s.c ul. 
Chopina 14, 20-023 
Lublin, mgr inż. Bar-
bara Czaja-Jarzmik, 
upr.nr 020806,Lublin, 
luty 2007 r.

Zawiadomienie 
Starosty Powiato-
wego w Siemiaty-
czach pismem 
Znak: RL.7512 – 
1/07 z 12 kwietnia 
2007 r. o przyjęciu 
dokumentacji geo-
logicznej bez za-
strzeżeń

kruszywo 
naturalne

   1,8950 593,225/ 
298,103

75/1 2 PG

3. Dokumentacja geolo-
giczna złoża kruszywa
naturalnego w kat.  

Zakład Usług Geolo-
gicznych, mgr Adam 
Kuczyński, ul. Minkie-

Zawiadomienie 
Starosty Powiato-
wego w Siemiaty-

kruszywo 
naturalne

   1,8230 743,188/
401,723

76 3 PG
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C1  „POKANIEWO 
II”, miejscowość: Po-
kaniewo Kolonia, 
gmina: Milejczyce, 
powiat: siemiatycki, 
województwo: podla-
skie 

wicza 21, 16 – 402 Su-
wałki, luty 2002 r.
Dokumentator: mgr 
Adam Kuczyński,
 upr. geol. Nr 030310, 
050936, VII-1105

czach pismem  
Znak: RL.7511 – 
1/02 z 4 kwietnia 
2002 r. o przyjęciu 
dokumentacji geo-
logicznej bez za-
strzeżeń

4. Dokumentacja geolo-
giczna złoża kruszywa
naturalnego   „PO-
KANIEWO III w kat. 
C1 , miejscowość: Po-
kaniewo, gmina: Mi-
lejczyce, powiat sie-
miatycki, wojewódz-
two: podlaskie

mgr inż. Leszek Lipiń-
ski,
 upr. geol. MOŚZNiL 
nr 021115, IV-0319

Zawiadomienie 
Starosty Powiato-
wego w Siemiaty-
czach pismem  
Znak: RL.7512 – 
13/10 z  9 września
2010 r. o przyjęciu 
dokumentacji geo-
logicznej bez za-
strzeżeń

kruszywo 
naturalne

1,9260/ 439,490/- 262/4,
262/5,
262/6,
261/10,
261/11

4 PG

5. Dokumentacja geolo-
giczna złoża kruszywa
naturalnego POKA-
NIEWO V w kaegorii 
C1, miejscowość: Po-
kaniewo:, gmina: Mi-
lejczyce, powiat: sie-
miatycki, wojewódz-
two: podlaskie

mgr inż. Leszek Lipiń-
ski ,ul. Batalionów 
Chłopskich 16/10, 15-
661 Białystok,
 upr. geol. MOŚZNiL 
nr 021115, Białystok, 
listopad 2011 r.

Zawiadomienie  
Marszałka Woje-
wództwa Podla-
skiego pismem  
Znak: DIS-
III.7427.1.46.2011 
z 9 grudnia  2011 r.
o przyjęciu doku-
mentacji geologicz-
nej bez zastrzeżeń

kruszywo 
naturalne

10,7960 4013,82/- 608/2 5 PG

6. Dokumentacja geolo- mgr inż. Leszek Lipiń- Zawiadomienie  kruszywo 12,0060 2329,49/- 1394, 6 PG
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giczna złoża kruszywa
naturalnego SOBIA-
TYNO  w kategorii  
C1  miejscowość: So-
biatyno, gmina: Mi-
lejczyce, powiat: sie-
miatycki, wojewódz-
two: podlaskie

ski, ul. Batalionów 
Chłopskich 16/10, 15-
661 Białystok,
 upr. geol .MOŚZNiL 
nr 021115, 
Białystok, listopad 
2011 r.

Marszałka Woje-
wództwa Podla-
skiego pismem  
Znak: DIS-
III.7427.1.49.2011 
z 8 grudnia  2011 r.
o przyjęciu doku-
mentacji geologicz-
nej bez zastrzeżeń

naturalne 1395,
1396,
1397,

1398/1,
1399,
1401,
1402,
1404

7.  Dodatek Nr 1 do do-
kumentacji geologicz-
nej złoża kruszywa 
naturalnego   „PO-
KANIEWO IV w ka.t 
C1, miejscowość Poka-
niewo, gmina: Milej-
czyce, powiat siemia-
tycki, województwo: 
podlaskie

mgr inż. Barbara 
Czaja-Jarzmik,
 upr.nr 020806

Decyzja Starosty 
Siemiatyckiego  
Znak:RL.6528.2.2
012  z 06.02 2012 r.

kruszywo 
naturalne

1,9928 170,316/- 264/1,
264/2

7 PG

8.  Dodatek Nr 1 do do-
kumentacji geologicz-
nej złoża kruszywa 
naturalnego   „PO-
KANIEWO II-73/1 w 
kat.  C1 w miejsco-
wość: Pokaniewo Ko-
lonia, gmina: Milej-
czyce, powiat: siemia-

mgr inż. Barbara
Czaja-Jarzmik,
 upr.nr  020806.

Decyzja Starosty 
Siemiatyckiego  
Znak:RL.6528.19.
2012  z 12 listopa-
da 2012 r. .

kruszywo 
naturalne

2,5650 656,097/-  72/2,
73/1

8 PG
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tycki, województwo: 
podlaskie 
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4.5.   Wody powierzchniowe i podziemne

Do zasobów wodnych zalicza się  wody powierzchniowe płynące stojące,  wody

gromadzone w glebie i mokradłach oraz głębinowe. 

4.5.1. Wody powierzchniowe 

Gmina Milejczyce w całości należy do zlewni Bugu. Zasoby wodne gminy są to wody

płynące rzek: Nurczyk, Dziadek, innych mniejszych ciek(>w i rowów melioracyjnych oraz

wody stojące gromadzone w lokalnych zagłębieniach terenowych. Zlewnia rzeki Nurczyk

wynosi  238km2.  Ponadto wody stojące  gromadzą się  IN małych  naturalnych  oczkach

wodnych i  zbiornikach antropogenicznych. Nie mają one jednak większego znaczenia

gospodarczego,  a  służą  jedynie  do  zaspokojenia  potrzeb  lokalnych  i  indywidualnych.

Spore zasoby wodne są gromadzone w stawach rybnych w rejonie wsi Pokaniewo w

dolinie rzeki Nurczyk. Cały system urządzeń pozwala na wykorzystanie wód płynących

rzeki  do nawodnień  użytków zielonych.  Doliny  rzek z  glebami  organicznymi  stanowią

również obszary  zasobne w wodę.  Główne zasoby wód powierzchniowych na gminie

stanowi rzeka Nurczyk. Doliny rzek są zmeliorowane rowami. Ponadto na terenie gminy

występują urządzenia melioracyjne podziemne (drenowanie niesystematyczne), służące

do odwodnień użytków rolnych (głównie ornych). Obszary zdrenowane znajdują się na

gruntach.

następujących  miejscowości:  Rogacze,  Mikulicze,  Miedwieżyki,  Lubiejki,  Wałki,

Pokaniewo,  Chańki,  Kościukowicze,  Sobiatyno,  Klimkowicze,  Milejczyce,  Grabarka,

Biełki, Pokaniewo Kol. (Rys.S).

4.5.2. Stan czystości wód powierzchniowych 

Klasyfikacja  czystości  wód płynących do 31.12.2003r. odbywała się  na podstawie

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5

listopada 1991 r, w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać

ścieki wprowadzane do wód i do ziemi (Dz. U z 1991 r. Nr 116, poz.503 z późn. zm.), w

oparciu o wyniki badań prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki

Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w Białymstoku  w ramach Państwowego Monitoringu

Środowiska (PMŚ),  zarówno w sieci  podstawowej  jak i  regionalnej.  Na terenie gminy

Milejczyce  był  jeden  punkt  regionalnej  sieci  monitoringu  wód  płynących

powierzchniowych w miejscowości Chańki.

Ostatnie dane na temat klasyfikacji wód  płynących  (www.wios.bialystok.pl)  za  rok

2001, 2002 i 2003 wykazują, że wody płynące rzeki Nurczyk sklasyfikowane były w tych

latach wg w/w rozporządzenia w III klasie czystości. Wskaźnikiem klasyfikującym je do III
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klasy  było  miano  Coli  typu  kałowego.  Świadczy  to  o  wprowadzaniu  do  tej  rzeki

nieczyszczonych ścieków komunalnych. 

4.5.3. Wody podziemne i stan ich czystości 

Gmina Milejczyce położona jest w strefie zasilania czwarto-. i  trzeciorzędowego w

VIII  regionie hydrologicznym tj.  Regionie Podlaskim i  Podregionie Północnopodlaskim,

gdzie główny poziom użytkowy znajduje się w utworach czwartorzędu (głównie ujmowana

jest druga i trzecia warstwa wodonośna), a poziom podrzędny w utworach trzeciorzędu.

W podłożu zalegają utwory górnej kredy -margle, bardzo słabo rozpoznane. Pierwsze

zwierciadło wód podziemnych występuje już na głębokości 0-5m, ale w obrębie wzniesień

głębokość ta waha się w granicach 5-20 m. Głębokość formacji wodonośnych z których

pobiera  się  wodę do  celów pitnych  wynosi  od  20  do  150m.  W rejonie  miejscowości

Milejczyce wody podziemne służące do celów pitnych mogą występować na mniejszej

głębokości. Cały obszar gminy znajduje się w strefie o średniej zasobności o porowych

formacjach wodonośnych (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1993-1997). Z danych WIOŚ w

Białymstoku wynika,  że ujęcie  wody w Pokaniewie  w  1999- t  2000 roku należało  do

regionalnej  sieci  monitoringu  wód podziemnych  (www.wios.bialystok.pl).  Woda z  tego

ujęcia  w  1999  roku  odpowiadała  klasie  Ib  tzn.  woda  o  wysokiej  jakości  nieznacznie

zanieczyszczona, odpowiadająca normom dla wód pitnych i gospodarczych, wymagająca

ewentualnego okresowego uzdatniania, a w 2000 roku klasie la tzn. woda o najwyższej

jakości nie wymagająca uzdatniania. Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych na

terenie gminy Milejczyce zostały opisane w pkt.2.,2.4. "System zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków".

4.5.4. Zagrożenie powodziowe 

Ze  względu  na  brak  dokumentacji  w  zasobach  Wojewódzkiego  Sztabu

Antykryzysowego w Białymstoku dotyczącej  zagrożeń powodziowych zlewni  głównych

cieków  płynących  przez  obszar  gminy  tj.  Nurczyk  i  Dziadek  zjawiska  powodziowe

scharakteryzowano  poprzez  analizę  układu  fizjograficznego  zlewni  tych  rzek,  rodzaju

dolin rzecznych oraz rzędnych wysokościowych i warunków klimatycznych. 

Z analizy dostępnych danych wynika,  że w obszarze gminy nie występują tereny,

bezpośrednio  zagrożone  falą  powodziową.  Lokalnie  w  dolinach  rzek  przy  nasilonych

opadach  lub  w  okresach  roztopów  mogą  występować  wezbrania  wody  nie  mające

charakteru powodzi. 

W związku z powyższym nie określono sprecyzowanego zasięgu fali powodziowej.

Niemniej należy mieć na uwadze możliwość zagrożenia w terenach zabudowanych w

miejscowościach Kościukowicze, Chańki, Wałki, Klimkowicze, Grabarka, Pokaniewo.

49



4.6 Zagrożenie środowiska

4.6.1. Wody 

Do głównych  źródeł  zanieczyszczeń  wód powierzchniowych  w  gminie  Milejczyce,

podobnie jak na obszarach innych gmin z terenu województwa podlaskiego o charakterze

rolniczym,  można  zaliczyć  zanieczyszczenia  obszarowe  pochodzące  z  rolnictwa,

powstające w wyniku niewłaściwego stosowania nawozów mineralnych i  organicznych

oraz  środków  ochrony  roślin,  jak  również  punktowe  tj.  nieszczelne  szamba,  czy  też

nielegalne  wprowadzanie  ścieków  do  wód  powierzchniowych  i  gleby.  Na

zanieczyszczenie ściekami komunalnymi narażone są wody w okolicach miejscowości

zwodociągowanych z uwagi na większy pobór wody w związku z nieograniczonym jej

dostarczaniem i w wyniku tego powstawaniu większej ilości ścieków.

Zagrożenie zanieczyszczeniem ściekami rzek może powstawać w miejscowościach

położonych  na  obrzeżach  ich  dolin  tj.  Milejczyce,  Grabarka,  Pokaniewo,  Pokaniewo

Kolonia,  Kościukowicze,  Chańki.  Zagrożenia  obszarowe  mogą  powstawać  głównie  w

okolicach  miejscowości  o  intensywnej  gospodarce  polowej  tj.  Pokaniewo,  Pokaniewo

Kolonia, Choroszczewo , Milejczyce, Lubiejki.  Źródła te mogą zanieczyszczać również

wody głębinowe w miejscu wychodni warstw wodonośnych oraz łączenia się z  górnymi

przepuszczalnymi warstwami gruntu. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód może

być  również  niewłaściwe  składowanie  obornika.  Zanieczyszczenia  wód  ściekami

przemysłowymi  w  gminie  Milejczyce  mogą  wystąpić  we  wsi  Pokaniewo  (działająca

gorzelnia).  Potencjalnym  zagrożeniem  dla  wód  podziemnych  może  być  składowisko

odpadów w obrębie gruntów wsi Milejczyce. 

4.6.2. Powierzchnia ziemi i gleby 

Powierzchnia  ziemi  narażona  jest  na  degradację  w  wyniku  działalności

antropogenicznej (wydobywanie kopalin, działalność industrialna, składowanie odpadów)

oraz  w  wyniku  procesów  naturalnych  (zmywanie,  wymywanie,  osuwanie  się  mas

ziemnych). Proces ten jest związany z utratą gleb. 

Na terenie gminy Milejczyce głównymi czynnikami degradującymi powierzchnię ziemi

może  być  powierzchniowa  eksploatacja  kopalin,  realizacja  inwestycji  z  zakresu

drogownictwa, budownictwa (głównie mieszkaniowego w wyniku zagospodarowywania

działek poprzez podwyższanie terenu itp.). 

Do  procesów  degradujących  gleby  należy  zaliczyć:  erozję  wodną  i  wietrzną,

zakwaszenie,  zubożenie  substancji  organicznej  i  składników  mineralnych,  głównie

podstawowych: azotu, fosforu i potasu (NPK) oraz zasolenie. 

W  gminie  Milejczyce  degradacja  gleb  w  wyniku  erozji  wodnej  nie  występuje,

aczkolwiek nie należy wykluczyć jej w obszarach o dużych spadkach terenu. 
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Do głównych czynników degradujących gleby można zaliczyć:

niewłaściwą  gospodarkę  rolną  na  niektórych  obszarach

powodującą zubożenie gleb w materię organiczną i składniki mineralne, 

kwaśne opady, mokre i suche, powodujące zakwaszenie

gleb, jednakże nie są one bezpośrednio związane z gospodarką rolną i przemysłową

w  gminie,  gdyż  migrują  głównie  z  innych  rejonów  bardziej  uprzemysłowionych  i

zurbanizowanych spoza terenu gminy, 

oczyszczanie w okresie zimowym dróg z lodu i śniegu za

pomocą soli powodujące zasolenie gleb na terenach bezpośrednio sąsiadujących z

trasami komunikacyjnymi (głównie trasa Kleszczele-Siemiatycze). 

4.6.3. Powietrze, hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnes-
          tyczne niejonizujące 
Głównymi związkami chemicznymi zanieczyszczającymi powietrze, których stężenie

jest badane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) są: dwutlenek siarki

(S02);  tlenki  azotu  (NOx)  oraz  pył zawieszony.  Wydzielają  się  one  głównie  podczas

spalania  paliw. Innymi zanieczyszczeniami są metale ciężkie  takie  jak:  ołów (Pb) czy

kadm (Cd), wydzielane w procesach technologicznych oraz z komunikacji. W procesie

spalania  w  silnikach  spalinowych  paliw  płynnych  wydzielają  się  również  groźne

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a głównym z nich, zaliczanym do

silnych związków rakotwórczych, jest bezno-a-piren. 

Na terenie gminy Milejczyce, jak również w jej pobliżu, nie ma większych zakładów

przemysłowych emitujących szkodliwe związki pochodzące z procesów produkcyjnych.

Największym  zagrożeniem  są  emisje  niskie  ze  spalania  paliw  podczas  ogrzewania

pomieszczeń. Z uwagi na fakt, iż głównym paliwem są paliwa stałe, w okresie grzewczym

lokalnie  podczas  sprzyjającej  pogody  mogą  gromadzić  się  w  powietrzu  zwiększone

stężenia  S02  czy  pyłu  zawieszonego  w  skupiskach  zabudowy  mieszkaniowej.

Zwiększone  emisje  NOx oraz  WNA  powstają  latem  przy  trasach  komunikacyjnych

(głównie  Kleszczele  –  Siemiatycze)  w  trakcie  wzmożonego  ruchu  samochodowego.

Zanieczyszczenia powietrza mieszczą się jednak w normach, biorąc pod uwagę nawet

normy  dla  terenów  chronionych.  Ogólnie  porównywalne  są  z  zanieczyszczeniami

terenów  wiejski9h  całego  województwa.  W  związku  z  powyższym  zanieczyszczenia

atmosfery na terenie gminy w stopniu mogącym zagrażać ludzkiemu życiu czy zdrowiu

nie  występują.  Nie  należy jednak wykluczać sporadycznych przypadków awarii,  które

mogą  wystąpić  na  trasach  komunikacyjnych  podczas  przewożenia  różnego  rodzaju

związków chemicznych stwarzać miejscowe zagrożenie zanieczyszczenia atmosfery.

Największe zagrożenie hałasem wibracjami powstaje zazwyczaj w obrębie działania

zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych. Jako, że na terenie gminy brak jest
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dużych  zakładów  przemysłowych  zagrożenia  hałasem  i  wibracjami  z  tego  typu

działalności  nie  występują.  Hałas  i  wibracje  powstają  natomiast  przy  głównej  trasie

komunikacyjnej, a wraz ze wzrostem natężenia ruchu obserwuje się coroczny przyrost

hałasu i wibracji. 

Promieniowanie  elekromagnetyczne  niejonizujące  obecnie  zaliczane  jest  do

powszechnych źródeł zanieczyszczeń. Jego działanie nie jest obojętne dla organizmów

żywych. Biologiczne skutki skażeń elektromagnetycznych nie ~ą możliwe do wykrycia za

pomocą zmysłów, nie są też od razu odczuwall1e, a mogą wystąpić dopiero po wielu

latach. Na terenie gminy Milejczyce źródła'l1i promieniowania są: 

napowietrzna  linia  wysokiego  napięcia  110  kV  relacji

Bielsk Podlaski ,Adamowo, 

stacje  bazowe  telefonii  komórkowej  w  miejscowościach

Milejczyce i Miedwieżyki. 

Strefa promieniowania jest ograniczona w zależności od parametrów technicznych

urządzeń.  W/w  urządzenia  nie  powodują  zagrożenia  promieniowaniem  dla  terenów

zamieszkałych.  Regulacje  prawne  w  zakresie  dopuszczalnych  poziomów  pól

elektromagnetycznych  zawarte  są  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30

października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U z 2003r. Nr

192, poz.1883). 

5. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

5. 1. Bonitacja i typologia gleb

Pod względem typologicznym gleby gminy Milejczyce są mało zróżnicowane.

Największą grupę stanowią gleby brunatne wyługowane i  właściwe (Bw) 43,01%,

płowe  (A)  24,02%  oraz  torfowe  (T)  13,76%  i  murszowomineralne  (M)  13,9%  .

Pozostałe to czarne ziemie (D) 4,97% oraz niewielki odsetek (0,34%) gleb glejowych

(G).  ze  względu  na  podział  gatunkowy  z  gleb  mineralnych  dominują  tu  piaski

gliniaste lekkie (ps) i  mocne (pgl) 86%, a następnie piaski gliniaste mocne (pgm)

12%. Pozostałe gleby mineralne z gatunku pgmp, płz, pglp oraz gl stanowią łącznie

około 2% (Przydatność rolnicza gleb gminy Milejczyce  1984,  Plan gospodarczego

urządzania gminy Milejczyce 1986). 

Struktura typów gleb
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Procentowy udział  klas bonitacyjnych użytków rolnych z podziałem na grunty

orne oraz użytki zielone przedstawiają poniższe wykresy: 

Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych

Struktura klas bonitacyjnych użytków zielonych

Z danych przedstawionych na wykresach wynika, że około 68% powierzchni gruntów

ornych są to gleby klas V i VI, gleby klasy IV zajmują około 31%. Na użytkach zielonych

gleby klasy V i VI stanowią około 55%, a klas III i IV łącznie 45%. 

Procentowy udział kompleksów przydatności rolniczej z podziałem na grunty orne 

oraz użytki zielone przedstawiają poniższe wykresy: 

Struktura kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych
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Struktura kompleksów przydatności rolniczej użytków zielonych 

3z

55% 

2z

45% 

Struktura  kompleksów  przydatności  rolniczej  wskazuje,  że  gleby  orne  o  dobrych

wartościach produkcyjnych tj. kompleksy: 2-pszenny dobry, 4-żytni bardzo dobry, S-żytni

dobry  zajmują  około  29%  powierzchni  natomiast  użytki  zielone  kompleksu  2z-użytki

zielone średnie stanowią 4S%. Pozostałe gleby są to kompleksy w gruntach ornych: 6-

żytni  słaby,  7  -żytni  bardzo  słaby  (żytnio-łubinowy),  8-zbożowo-pastewny  mocny,  9-

zbożowo-pastewny.  Gleby  słabszych  kompleksów  nadają  się  pod  uprawę  zbóż

niewymagających takich jak żyto,  owies;  roślin  okopowych takich jak ziemniak,  burak

pastewny oraz  na glebach  zasobniejszych w wodę pod  uprawę motylkowych (łubinu,

koniczyny, wyki). 

Z przedstawionych danych wynika, że gleby użytków rolnych na powierzchni około

30-40% są to  gleby o  dobrej  i  średniej  wartości  produkcyjnej.  Analiza map glebowo-

rolniczych  wykazuje,  że  największe  obrazowo  skupiska  gleb  o  średniej  wartości

produkcyjnej występują w okolicach miejscowości: 

Sobiatyno, Milejczyce, Biełki,  Pokaniewo, Choroszczewo. Nieco mniejsze skupiska

występują w obrębie Wałek , Lubiejek i Rogacz. Użytki zielone występują przeważnie w

dolinie  rzeki  Nurczyk,  a  ich  największe  zwarte  obszary  w  okolicach  miejscowości:

Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Grabarka, Wałki,  Chańki, Kościukowicze, Klimkowicze

(Rys. B). 

Tab.14 Struktura użytkowania gruntów (dane Starostwo Powiatowe w  Siemiatyczach

Powierzchnia administracyjna gminy Milejczyce 15179 ha 

użytki rolne 7853 ha 

w tym 

grunty orne 5223 ha 

sady 9ha 

łąki 1609 ha 

pastwiska 1012 ha 

grunty pod lasami 6299 ha 

pozostałe 1027 ha 

Ponad  50% powierzchni  gminy  stanowią  użytki  rolne  co  świadczy  ojej  rolniczym

charakterze. 

54



Tab.15 Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej (dane Ocena obszarów o zróżnicowane

przydatności do produkcji rolnej, CZ.I, IUNG, Puławy 2002) 

Wyszczególnienie 
Wskaźnik 

jakości 

Kraj 66,6 

Województwo podlaskie 55,0 

Powiat siemiatycki 60,6 

Milejczyce 48,9 

Gmina  Milejczyce należy  de  gmin  o  najniższym wskaźniku  jakości  rolniczej

przestrzeni  produkcyjnej.  Wskaźnik dla gminy Milejczyce jest o około 12 punktów

niższy od wskaźnika powiatu siemiatyckiego, 6 punktów od wskaźnika województwa

podlaskiego i aż o około 18 punktów niższy od krajowego. 

5.2. Struktura zasiewów

Struktura zasiewów wykazuje w jaki sposób prowadzona jest gospodarka roślinna i

wykorzystanie  gruntów  ornych  oraz  umożliwia  analizę  obciążenia  antropogenicznego

gleb. 

Ze struktury zasiewów można wywnioskować o intensyfikacji produkcji roślinnej na

badanym terenie oraz o kierunku produkcji roślinnej 

Struktura  zasiewów  gminy  Milejczyce,  powiatu  siemiatyckiego  i  województwa

podlaskiego  przedstawiona  na  poniższym  wykresie  (opracowano  na  podstawie

Powszechnego spisu rolnego 2002): 

Z analizy wykresu wynika, że ok.86% zasiewów na terenie gminy stanowią

zboża,  10%  okopowe,  4%  pozostałe.  Świadczy  to  o  konwencjonalnym  typie

gospodarki roślinnej z brakiem płodozmianów. Praktycznie w gminie nie stosuje się

uzupełniania gleb w materię organiczną poza obornikiem. Taki typ gospodarowania

obciąża  nadmiernie  glebę,  prowadzi  do  rozwoju  chorób  roślin  uprawnych,

rozmnażania się szkodników oraz zachwaszczenia pól. Zmusza to producentów do

stosowania większel ilości nawozów mineralnych oraz środ,ków ochrony roślin. 

W  porównaniu  do  powiatu  siemiatyckiego  i  województwa  podlaskiego  w  gminie

Milejczyce w strukturze zasiewów jest duży udział żyta i owsa (gmina ok.66%, powiat

ok.28%,  województwo ok.27%) i  mały  udział  mieszanek zbożowych (gmina ok.11 %,

powiat 

Z analizy wykresu wynika, że ok. 80% zasiewów na terenie gminy stanowią zboża, 4

%  pozostałe.  Świadczy  to  konwencjonalnym  typie  gospodarki  roślinnej  z  brakiem

płodozmianów.  Praktycznie  w  gminie  nie  stosuje  się  uzupełniania  gleb  w  materię
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organiczną  poza  obornikiem.  Taki  typ  gospodarowania  obciąża  nadmiernie  glebę,

prowadzi  do  rozwoju  chorób  roślin  uprawnych,  rozmnażania  się  szkodników  oraz

zachwaszczania  pól.  Zmusza  to  producentów do stosowania  większej  iliści  nawozów

mineralnych oraz środków ochrony roślin.

W  porównaniu  do  powiatu  siemiatyckiego  i  województwa  podlaskiego  w  gminie

Milejczyce w strukturze zasiewów jest duży udział żyta i owsa (gmina ok. 66%, powiat ok.

27%) i mały udział mieszanek zbożowych (gmina ok. 11%, powiat ok..24%, województwo

ok.29%).  Pozostałe  uprawy są  porównywalne ze strukturą w powiecie  siemiatyckim i

województwie podlaskim. Duży udział upraw żyta i owsa w zasiewach z małym udziałem

mieszanek zbożowych może świadczyć o konserwatywnym sposobie karmienia zwierząt

hodowlanych co jest sprzyjającym czynnikiem przy ekologicznej produkcji hodowlanej. 

5.3 Struktura gospodarstw rolnych

Struktura agrarna gospodarstw indywidualnych w gminie Milejczyce przedstawia się 

następująco: 

Tab.16  Ilość  gospodarstw  rolnych  w  gminie  Milejczyce  wg  grup  obszarowych  (dane

Powszechny spis rolny 2002r.) 

Grupy obszarowe [ha użytków rolnych] 

Ilość gospodarstw w grupie 

obszarowej 

, 

do 1 125 

1-5 199 

5-10 204 

10-15          143 

powyżej 15 149 
Znaczny odsetek gospodarstw stanowi grupa obszarowa o powierzchni powyżej 15

ha.  Gospodarstwa  te,  po  restrukturyzacji  mogą  stanowić  bazę  intensywnej  produkcji

rolnej.  Grupa  obszarowa  gospodarstw  o  powierzchni  do  5  ha  jest  podstawą  do

rozwinięcia rolnictwa ekologicznego. 

5.4. Gospodarka hodowlana

Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie gminy Milejczyce przedstawiono w tabeli 

poniżej: 

Tab. 17 Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Milejczyce (dane Powszechny Spis

Rolny 2002) 

Gatunek zwierząt Pogłowie [szt] 

bydło 

trzoda chlewna 

3186 

1244 
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owce 158 

konie 234 

kozy 36 

króliki 113 

drób razem 5382 

Obsada zwierząt w gminie wynosi 0,41 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych)/ha

użytków rolnych.  Zakładana obsada w Unii  Europejskiej,  w celu  utrzymania czystego

środowiska  wynosi  do  1,5  DJP/ha,  w  związku  z  czym  zintensyfikowanie  produkcji

zwierzęcej  do  tego  poziomu  nie  będzie  miało  ujemnego  wpływu  na  środowisko

przyrodnicze i może pozwolić na wykorzystanie środków pomocowych. 

Gospodarka hodowlana na  terenie  gminy  Milejczyce  opiera się  głównie  na bydle

mlecznym. 

Statystycznie co trzecie gospodarstwo rolne prowadzące produkcję posiada konia.

5.5. Wyposażenie gospodarstw rolnych i obsługa rolnictwa

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002, gospodarstwa rolne w gminie

Milejczyce wyposażone są w następujący sprzęt podstawowy:

ciągniki rolnicze - 403 szt., 

samochody ciężarowe - 6 szt., 

kombajny zbożowe - 25 szt., 

kombajny ziemniaczane - 6 szt., 

agregaty uprawowe - 43 szt., 

silosokombajny - 3 szt.,. 

opryskiwacze polowe - 118 szt., 

dojarki bańkowe - 159 szt., 

dojarki rurociągowe - 9 szt., 

schładzarki  do  mleka

konwiowe - 30 szt.,

schładzarki  do  mleka

zbiornikowe - 66szt. 

Analiza  danych  wykazuje,  że  w  gminie  Milejczyce  ilość  ciągnikqw  rolniczych,  i

podstawowego sprzętu uprawowego plasuje się na poziomie średnim gmin województwa

podlaskiego.  Stosunek  ilości  dojarek  bańkowych  do  ilości  tego  typu  urządzeń

stacjonarnych (typu dojarki rurociągowe) wskazuje, że na terenie gminy produkcja mleka

odbywa się głównie w drobnych gospodarstwach. 

Należy  stwierdzić,  że  stan  budynków  inwentarskich  w  gminie  jest  średni,  a  w

większych  gospodarstwach  dostosowany  do  potrzeb  produkcyjnych  i  ciągle

unowocześniany. 

Do urządzeń i zakładów obsługi rolnictwa w gminie należy zaliczyć zlewnie mleka w

następujących  miejscowościach:  Milejczyce,  Sobiatyno,  Choroszczewo,  Pokaniewo,

Rogacze.

Inne  podmioty  obsługujące  rolnictwo  wg  danych  Urzędu  Gminy:  ubój  zwierząt  i

przetwórstwo mięsa - 1 punkt, 
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usługi weterynaryjne i inseminacyjne -3 punkty, 

handel obwoźny paszami _treściwymi - 3 podmioty. 

Biorąc pod uwagę rolniczy charakter gminy podmioty te nie zapewniają w pełnym

zakresie obsługi rolnictwa, chociażby ze względu na brak handlu nawozami, częściami

do  maszyn  rolniczych  oraz  warsztatów  naprawczych  sprzętu  rolniczego  i  usług

rolniczych.

5.6. Lasy i gospodarka leśna 

Wskaźnik lesistości gminy Milejczyce wynosi ok. 41,5%. Jest to wskaźnik znacznie

wyższy od wskaźnika dla województwa podlaskiego - 29,5% i  powiatu siemiatyckiego

-32,6%.  Powierzchnia  gruntów  leśnych  na  koniec  2003r.,  wg  danych  Starostwa

Powiatowego  w  Siemiatyczach,  wynosiła  6299ha.  Lasy  prywatne  na  koniec  2002r.

stanowiły  3628ha,  z  czego  aż  3051  ha  było  objętych  dokumentacją  urządzeniową

(Rocznik  statystyczny  województwa  podlaskiego  2003).  Powierzchnia  lasów

państwowych stanowi 42% powierzchni lasów w gminie. Wszystkie lasy mają charakter

gospodarczy, w których pozyskuje się drewno do różnych celów. Na terenie gminy nie ma

lasów o charakterze ochronnym. W 2002r. pozyskanie drewna z lasów niepaństwowych

wyniosło 726m3 grubizny. W zależności od siedliska występują tutaj lasy, bory oraz olsy w

miejscach  podmokłych.  W  strukturze  gatunkowej  drzewostanu  przeważają  gatunki

iglaste,  w  tym  przeważnie  sosna.  Wiek  drzewostanu  jest  mocno  zróżnicowany  ze

znaczną przewagą drzewostanów młodych.  Duże zwarte  kompleksy leśne na terenie

gminy  Milejczyce  występują  we  wschodniej  części.  Zgodnie  z  założeniami

zaktualizowanego w 2003r. Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, który przyjmuje

środowiskowy wariant  określania preferencji  zalesieniowych, gmina Milejczyce jest  na

1050 miejscu w kraju i 60 miejscu w województwie podlaskim. 

58



6. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

    czesnej 

6.1 Religia, wyznanie

Mieszkańcy gminy stanowią mieszankę ludności narodowości polskiej, białoruskiej i

ukraińskiej.  Są  wyznawcami  religii  prawosławnej  i  rzymskokatolickiej.  Ponad  18%

mieszkańców używa w domu języka niepolskiego. Pielęgnowane są obrzędy religijne i

doroczne święta parafialne. 

Funkcjonujące świątynie i miejsca kultu (Rys.10): 

- cerkiew prawosławna p.w. św. Barbary (Fot. 1 O), 

1) Milejczyce:

kościół rzymskokatolicki p.w. św. Stanisława (Fot.9),

cerkiew prawosławna cmentama pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

przynależna do parafii w Milejczycach (Fot.11), 

kaplica  cmentarna  prawosławna  p.w.  św.  Tomasza,

przynależna do parafii w Milejczycach, 

2) Rogacze - cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia NMP (Fot.12), 

3) Wałki - kaplica rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski, przynależna do

parafii w Osmoli w gminie Dziadkowice (Fot.13), 

4) Sobiatyno - cerkiew prawosławna p.w. św. św. Piotra j Pawła (Fot.14), 

5) Kol. Pokaniewo - kaplica rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP przynależna do

parafii w Milejczycach (Fot.15). 

         Fot. 9 Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Stanisława – Milejczyce 2004 r.
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                             Fot. 10 Cerkiew prawosławna p.w. św. Barbary – Milejczyce 2004 r. 

                 Fot. 11 

Cerkiew

prawosławna cmentarna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy – Milejczyce 2004 r. 
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                                    Fot. 12 Cerkiew prawosławna cmentarna p.w. Narodzenia NMP – Rogacze 2004 r. 

                  Fot. 13 Kaplica rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski – Wałki 2004 r. 
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                                         Fot. 14 

Cerkiew prawosławna p.w. św. św. 

Piotra i Pawła -Sobiatyno 2004r.

           Fot.15 Kaplica rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP – Pokaniewo Kolonia 2004 r. 

6.2. Zabytki

Zabytkiem - w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - jest

nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,

których  zachowanie  leży  w  interesie  społecznym  ze  względu  na  posiadaną  wartość

historyczną, artystyczną lub naukową. 

6.2.1. Zabytki 

6.2.1. Zabytki wpisane do  rejestru 

Ochroną  konserwatorską  objęte  są  zabytki  nieruchome  wpisane  do  rejestru

Podlaskiego  Wojew.6dzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Białymstoku  na  podstawie
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decyzji  administracyjnej.  Wpis  do  rejestru  zabytków  jest  formą  ochrony  zabytku

polegającą na podejmowaniu działań przez organy administracji, mających na celu jego

trwałe zachowanie, zagospodarowanie i konserwację. Wszelkie prace przy zabytkach i w

ich  otoczeniu  wymagają  pozwolenia  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków.  Do

zabytków objętych tą formą ochrony na terenie gminy zalicza się (Rys.10): 

1) układ urbanistyczny wsi Milejczyce, XVI-XX w., nr rej. 560, 

2) cmentarz wielowyznaniowy w Milejczycach, nr rej. 560, 

3) cmentarz żydowski w Milejczycach, nr rej. 560, 

4) plac cerkiewny - ul. Juszkiewicza w Milejczycach, nr rej. 560, 

5) kościół parafialny pw. Św. Stanisława w Milejczycach, 2 poło XVII w., nr rej.  98

(104) (Fot.9), 

6) dzwonnica przy kościele parafialnym, nr rej. 99 (105) (Fot.9), 

7) cerkiew prawosławna pw. Św. Barbary  w Milejczycach,  XIX-XX w.,  nr  rej.  497,

(Fot.1O) 

8) cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Milejczycach, XIX w., 

9) nr rej. 496 (Fot.11), 

10) bożnica w Milejczycach, 1927r., nr rej. 786 (Fot. 1) 

11) dom drewno - ul. Św. Barbary 12, Milejczyce, poło XIX w., nr rej. 489, 

12) dom drewno – ul. Zabłocka 50, Milejczyce, 1889f., nr rej. 490, 

13) cmentarz prawosławny w Sobiatynie, nr rej. 337, 

14) cerkiew prawosławna pw. Św. Św. Piotra i Pawła w Sobiatynie, XVII/XVIII, nr rej.

337 (Fot. 14) 

15) ogrodzenie cmentarza w Sobiatynie, nr rej. 337. 

6.2.2. Zabytki nie objęte formą ochrony 

Są to pozostałe zabytki na terenie gminy, objęte wojewódzką ewidencją zabytków,

nie wpisane do rejestru zabytków, nie objęte żadną z form ochrony, a mające walory

zabytkowe  stanowiące  przedmiot  zainteresowania  konserwatorskiego,  podlegające

zachowaniu i ochronie. Zabytki te powinny być chronione poprzez odpowiednie zapisy w

planach  zagospodarowania  przestrzennego.  Prace  remontowe  i  budowlane  przy

zabytkach, wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, powinny być uzgadniane

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Po dokonaniu weryfikacji w terenie, zabytki te powinny zostać wpisane do gminnej

ewidencji  zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu

gminy.  Są  to  następujące  zabytki  w  n/w  miejscowościach  (Zabytki  architektury  i

budownictwa  w  Polsce. Województwo białostockie 3. Ośrodek Dokumentacji Zabytków,

Warszawa 1992): 

Milejczyce

1. szkoła, drewn., ul. Szkolna,1926 r., 

2. dom nr 5, drewn., ul. Borowika, 1930 r., 

3. dom nr 7, drewn., 1930 r., 

4. dom nr 9, drewn., 1935 r., 
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5. dom nr 14, drewn., pocz. XX w., 

6. dom nr ,mur, 1935 r. 

7. zagroda nr 21, ul. Jałtuszczyki, dom drewn., 1895r., stodoła drewn. 1904 r., 

8. młyn, drewn., 1922 r., 

9. dom nr 5, ul. Januszewicza, drewn., pocz. XX w., 

10. dom nr 9, drewn., 1920r., 

11. dom nr 12, drewn., I pał. XIX w, część dobudowana 1912 r., 

12. dom nr 15, drewn., 1930r., 

13. dom nr 16, drewn., pocz. XX w., 

14. dom nr 22, drewn., k. XIX w., 

15. dom nr 24, drewn., pocz. XX w., 

16. dom nr 33, drewno 1925 r., 

17. dom nr41, drewn., 1910 r., 

18. zagroda nr 54, stodoła drewn., pocz. XX w., 

19. dom nr 4, ul. Kuźmickiego, drewn. 1920 r., 

20. dom nr (dawny bar GS), drewn., 1935 r. ,

21. dom nr 1, ul. Leśna, drewn.-mur., 1935 r., 

22. dom nr 23, ul. 1 Maja, drewn., 1910 r., 

23. dom nr 26, drewn., XIX/XX w., 

24. dom nr 29a, drewn., pocz. XX w., 

25. dom nr 29c, drewn., k. XIX w., 

26. dom nr 30, drewn., 1930 r., 

27. dom nr 35, drewno 1935 r., 

28. dom nr 37, drewn., 1930 r., 

29. dom nr 38, drewn., 1935 r., 

30. zagroda nr 40, dom drewn., 1935 r., stodoła drewn., pocz. XX w., 

31. zagroda nr 55, dom drewn., 1935 r., stodoła drewn., pocz. XX w., 

32. dom nr 6, ul. Mała, drewn., 1935 r., 

33. dom nr 13, drewn., 1930 r., 

34. zagroda nr 10, stodoła drewn., 1910 r., 

35. dom nr 1, ul. Michnowskiego, drewn., 1930 r., 

36. dom nr 4, drewn., 1930 r., 

37. dom nr 16, drewn., 1920 r., 

38. dom nr 18, drewn., 1920 r., 

39. zagroda nr32, dom drewn., 1881 r., spichlerz drewn., 1881 r., 

40. dom nr 2, ul. Nurzecka,drewn., 1930 r, 

41. zagroda nr 14, ul. Zabłocka,dom drewn., 1925 r., obora drewn., 1925 r., 

42. dom nr 26, drewn., 1925r., 

43. zagroda nr 28, stadoła drewn., pocz. XX w., 

44. zagroda nr 47, stodoła drewn., pocz. XX w., 

45. zagroda nr 50, dom drewn., 2 pał. XIX w., stodoła drewn., 1884 r., 

46. zagroda nr 59, dom drewn., 1925r., stodoła drewn., 1925 r., 

47. zagroda nr 1, ul. Krzywa, stodoła drewn., 4 ćw. XIX w., 
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Biełki

48. zagroda nr 8, spichlerz drewn., 1920 r., 

49. zagroda nr 10, dom drewn., 1940 r., obora drewn., pocz. XX w., stodoła drewn., 1920 r., 

50. zagroda nr 16, dom, obora, stodoła drewn., pocz. XX w., 

51. zagroda nr 18, chlew, stodoła drewn., pocz. XX w., 

52. zagroda nr 23, dom, obora, 1920 r., 

53. zagroda nr 28, dom drewn., I pał. XIX w., stodoła, spichlerz drewn., k. XIX w., 

54. zagroda nr 35, dom, chlew drewn., 1930 r., 

55. zagroda nr 36, dom drewn., 1925 r., obora drewn., k. XIX w., stodoła drewn., 4 ćw.,

XIX w., 

56. zagroda nr 37, stodoła drewn., 1925 r., 

57. dom nr 2, drewn., 1933 r., 

58. dom nr 4, drewn., 3 ćw. XIX w., 

59. dom nr 6, drewn., 1920 r., 

60. dom nr 12, drewn., pocz. XX w., 

61. dom nr 17, drewn., 1931 r., dom nr 40, drewn., 1925 r., 

Borowiki

62. zagroda nr 14, dom, stodoła drewn., 19201 r., 

63. zagroda nr 17, obora drewn., 1930r., stodoła drewn., 1910 r., 

64. zagroda nr 18, dom, stodoła drewn., 1920 r., 

65. dom nr 12, drewn., 1925 r.,

Chańki - Kościukowicze 

66. dom nr 6, drewn., 1919 r., 

67. zagroda nr 8, stodoła drewn., 1920 r. 

68. zagroda nr 1, dom, chlew drewn., 1925 r.,

Choroszczewo

69. zagroda nr 17, stodoła, spichlerz drewn., 1930 r., 

70. dom nr 6, mur., 1910r.,

Klimkowicze

71. zagroda nr 5, dom, spichlerz drewn., 1927 r.; stodoła drewn., 1925 r., 

72. dom nr 4, drewn., 1930 r.,

Lewosze

73. zagroda nr 12, stodoła drewn., 1920 r., 

74. zagroda nr n, stodoła drewn., 1925 r.,

Lubiejki

75. zagroda nr 7, stodoła drewn., 1937 r., stodoła obok zagrody, drewn., 1937 r., 
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Miedwieżyki

76. zagroda nr 1, obora, stodoła drewn., 1935 r., 

77. zagroda nr 2, dom, kurnik, spichlerz drewn., 1925 r., 

78. zagroda nr 5, dom, stodoła drewn., 1930 r., 

79. zagroda nr 14, stodoła drewn., XIX/XX w. spichlerz drewn., 1930 r., 

80. zagroda nr 18, dom drewn., XIXJXX w., stodoła drewno 1925 r., 

81. zagroda nr 31, obora, stodoła drewn., 1920 r., 

82. zagroda nr 36, dom, stodoła drewn., 1935 r., 

83. zagroda nr 42, dom, obora drewn., 1925 r., 

84. zagroda nr 43, dom drewn., k. XIX w., stodoła drewn., 1910 r., 

85. zagroda nr 49, dom, stodoła drewn., 1929 r., 

86. zagroda nr 50, dom drewn., XIXJXX w., obora, stodoła drewn., I poł. XIX w., 

87. zagroda nr 52, dom, obora, stodoła drewn., 1930 r., 

88. zagroda nr 55, dom drewn., 1940 r., obora, stodoła drewn., 1925 r., 

89. zagroda nr 69, dom, obora, stodoła drewn., 1936 r., 

90. dom nr 16, drewn., 1894 r., 

91. dom nr 19, drewn., k. XIX w., 

92. dom nr 57, drewn., 1937 r., 

93. dom nr 57a, drewn., 1925 r., 

94. dom nr 65, drewn., 1930 r., 

95. zagroda nr 15, stodoła drewn., 1937 r., 

96. zagroda nr 20, stodoła drewn., XIX/XX w., 

97. zagroda nr 29, stodoła drewn., 1920 r., 

98. zagroda nr 37, stodoła drewn., 1920 r.,

Mikulicze

99. zagroda nr 1, Obora, stodoła drewn., 1930 r., 

100. zagroda nr 6, dom (Fot.16), obora, stodoła, spichlerz, drewutnia drewn., 1925 r., 

101. zagroda nr 10, stodoła drewn., 1937 r. 

102. zagroda nr 19, dom, stodoła drewn., 1920 r., 

103. zagroda nr 29, dom, stodoła l, II, drewn., 1925 r., 

104. zagroda nr 32, dom, stodoła drewn., XIX/XX w., obora drewn., 1925 r., 

105. zagroda nr 33, stodoła drewn., 1935 r., 

106. zagroda nr35, stodoła drewn., 1930 r., 

107. zagroda nr 38, dom drewno, 1920 r., stodoła, spichlerz drewn., 1930 r., 

108. zagroda nr 39, dom, obora, stodoła drewn., 1925 r., 

109. zagroda nr 44, stodoła drewn., 1936 r., 

110. zagroda nr 46, dom, stodoła drewn., 1925 r., 

111. zagroda nr 59, stodoła drewno, pocz. XX w., 

112. zagroda nr 60, dom drewn., 1930 r., obora drewn., 1920 r., stodoła drewn., pocz. XX w., 

113. dom nr 48, drewn. 1926 r., 

114. dom nr 50, drewn., 2 poło XIX w., 

66



115. świetlica drewn., 1932 r., 

                       Fot. 16 Kaplica Dom drewniany – Mikulicze nr 6 2004 r. 

Pokaniewo

116. zespół  dworski,  stodoła  drewno,  pocz.  XX  w.,  gorzelnia  mur.,  I.  80  XIX  w.,

pozostałości parku, pol. XVIIIw., 

117. dom nr 15, mur., 1915 r., 

118. dom nr 23, mur., 2 poł. XIX w., 

119. dom nr 29, drewn., 4 ćw. XIX w., 

120. dom nr 36, drewn., pocz. XX w., 

121. dom nr 39, drewn., 1910 r., 

122. dom nr 41, drewn., 1920 r., 

Rogacze

123. zespół cerkwi prawosławnej parafii pw. Narodzenia NMP, cerkiew drewn., 1872 r.,

ogrodzenie mur., 1 pał. XIX w. (Fot. 12), 

124. zagroda nr 1, obora drewn., 1930 r., stodoła, spichlerz drewn., 1925 r., 

125. zagroda nr 2, dom, obora drewn., 1936 r., stodoła drewn., 1926 r., 

126. zagroda nr 13, dom, stodoła drewn., 1935 r., 

127. zagroda nr 20, stodoła, spichlerz drewn., 1920 r., 

128. zagroda nr 32, dom, stodoła drewn., 1925 r., obora drewn., 1946 r., 
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129. zagroda nr 90, dom, obora, stodoła drewn., 1905 r., 

130. dom nr 82, drewn., pocz. XX w., 

131. zagroda nr 24, stodoła drewn., 1878 r., 

132. zagroda nr47, stodoła drewn., 1946 r., 

133. zagroda nr 75, stodoła drewn., pocz. XX w., 

134. zagroda nr 85, stodoła drewn., 1938 r., 

135. zagroda nr 89, stodoła drewn., 1930 r., 

Sobiatyno

136. zagroda nr 5, stodoła drewn., 1920r., 

137. zagroda nr 12, dom, stajnia, obora, stodoła drewn., 1920 r. 

138. zagroda nr28, dom, obora, stodoła drewn., 1920 r., 

139. zagroda nr 30, dom drewn., 1930 r., stodoła, spichlerz drewn., 1920 r., 

140. zagroda nr 31, chlew drewn., 1910 r., 

141. zagroda nr 37, dom, chlew drewn., 1920 r., 

142. zagroda nr 43, stodoła drewn., 1910 r., 

143. zagroda nr 44, dom, obora, spichlerz drewn., 1920 r., 

144. zagroda nr48, dom drewn., 1910 r., obora, stodoła drewn., 1925 r., 

145. zagroda nr 50, dom, stodoła drewn., 4 ćw. XIX w., stodoła drewn., pocz. XX w., 

146. zagroda nr 51, dom drewn., 1920 r., obora drewn., 1925 r., 

147. zagroda nr 55, dom, lamus drewn., pocz. XX w., 

148. zagroda nr 60, dom, obora, stodoła drewn., 1930r. (Fot.17), 

149. zagroda nr 62, dom drewn., 1925r., chlew, stodoła, drewutnia drewn., 4 ćw. XIX w.,

150. zagroda nr 68, dom, obora drewn., 1935r., 

151. zagroda nr 73, dom drewn., 1925r., obora, chlew, stodoła drewn., 1935r., 

152. zagroda nr77, dom drewn., k. XIX w., 

Fot. 1

Fot . 7 Zagroda nr 60 we wsi Sobiatyno 2004 r. 

153. zagroda nr 78, stodoła drewn., 1910 r., (obok) obora drewn., 1910 r., 

154. zagroda nr 79, dom, stodoła drewn., piwnica drewn.-mur., 1930 r., 
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155. zagroda nr 82, obora drewn., 1930 r., 

156. zagroda nr91, obora, stodoła drewn., 1930 r., 

157. zagroda nr 93, stodoła drewn., 1910 r., 

158. zagroda nr 94, dom drewn., pocz. XX w., obora drewn., 1925 r., 

159. zagroda nr 101, stodoła drewn., 1910 r., 

160. zagroda nr 105, dom drewn., 4 ĆW. XIX w., obora drewn., XIX/XX w., 

161. zagroda nr 106, obora, stodoła drewn., 1920r., stodoła drewn., 

1935r., 

162. zagroda nr 112, obora drewn., 1925 r., stodoła drewn., pocz. XX w., 

163. zagroda nr 114, dom, stodoła drewn., 1930 r., 

164. zagroda nr 116, dom 1884r., stodoła drewn., 1930 r., 

165. zagroda nr 119, dom, stodoła drewn., pocz. XX w., 

166. zagroda nr 120, dom, pocz. XX w., chlew drewn., 1920 r., 

167. zagroda nr 124, dom drewn., 1925 r., obora drewn., 1930 r., 

168. zagroda nr 125, drewn., XIX/XX w.

169. dom nr 16, drewn., pocz. XX w., 

170. dom nr 34, drewn., k. XIX w., 

171. dom nr 40, drewn., 1910 r., 

172. dom nr 41, drewn., 4 ĆW. XIX w., 

173. dom nr 45, drewn., 1920 r., 

174. dom nr 47, drewn., k. XIX w., 

175. dom nr 54, drewn., 1925 r., 

176. dom nr 61, drewn., k. XIX w., 

177. dom nr 64, drewn., 3 ćw. XIX w., 

178. dom nr 76, drewn., 4 ĆW. XIXw., 

179. dom nr 95, drewn., XIX/XX w., 

180. dom nr 98, drewn., 1925 r., 

181. dom nr 113, drewn., pocz. XX w., 

182. dom nr 130, drewn., 1925 r. 

Wałki:

183. dwór drewn., 1888r., 

184. zagroda nr 14, dom drewn., 1922 r., stodoła drewn., 1934 r., 

185. dom nr 11, drewn., 1930 r., 

186. dom nr 12, drewn., 1930 r., 

187. dom nr 13, drewn., 4 ĆW. XIX w., 

188. dom nr 15, drewn., 1930 r., 

189. dom nr 17, drewn., 1930 r., 

190. dom nr 26, drewn., 1920 r. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się cmentarze i  parki,  nie wpisane do rejestru

zabytków, a posiadające walory zabytkowe.

Są to obiekty w niw miejscowościach: 
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Biełki

cmentarz prawosławny,

Fot. 18 Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej – Milejczyce 2004 r. 

Milejczyce

cmentarz  katolicki

parafii p.w. Św. Stanisława, cmentarz przykościelny,

cmentarz przycerkiewny, 

cmentarz parafii prawosławnej, 

cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej (Fot. 18), 

Rogacze

cmentarz

prawosławny, cmentarz przycerkiewny,

Wałki

park. 

Należy  również  zwrócić  uwagę  na  charakterystyczne  krzyże  przydrożne  często

spotykane na skrzyżowaniach i rozstajach dróg na krańcach wsi. Walory zabytku posiada

murowana katolicka kaplica przydrożna w pobliżu wsi Lubiejki (Fot. 19). 
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                                 Fot. 19 Kapliczka przydrożna – Lubiejki 2004 r. 

6.2.3. Zabytki archeologiczne 

Stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków, są objęte ścisłą ochroną

konserwatorską polegającą na zakazie prowadzenia wszelkiej działalności inwestycyjnej,

niezwiązanej  z  rewaloryzacją  obiektu.  Na  tym  terenie  nie  można  prowadzić  żadnej

działalności  naruszającej  strukturę  obiektów,  tj.  nie  wolno  rozkopywać  gruntu  i

lokalizować żadnych inwestycji. Na terenie gminy istnieje jeden zabytek archeologiczny

we wsi Milejczyce - stan. 1 - kurhan, nr rej. 210/A. 

Stanowiska archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków są objęte obserwacją

archeologiczną,  wszelka  działalność  inwestycyjna  na  tym  terenie  powinna  być

prowadzona  pod  nadzorem  archeologiczno  -  konserwatorskim.  W  przypadku

stwierdzenia  reliktów archeologicznych prace należy przerwać,  a  teren udostępnić  do

badań archeologicznych. Są to obiekty w następujących miejscowościach: 

Lubiejki – stan. 1,

Pokaniewo – stan. 1-3,

Wałki – stan. 1-4. 

6.3 Dobra kultury współczesnej
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Wg definicji określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

poprzez dobra kultury współczesnej należy rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury,

takie  jak pomniki,  miejsca  pamięci,  budynki,  ich  wnętrza i  detale,  zespoły  budynków,

założenia  urbanistyczne  i  krajobrazowe,  będące  uznanym  dorobkiem  współcześnie

żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. 

Za dobro kultury współczesnej należy uznać, zrealizowany w latach osiemdziesiątych

ubiegłego  wieku,  budynek  kaplicy  rzymskokatolickiej  w  Pokaniewie  (Fot.  15).  Obiekt

charakteryzuje  się  wysokimi  walorami  architektonicznymi,  wyróżnia  się  oryginalnym

rozwiązaniem przestrzennym. 

7. Warunki i jakość życia mieszkańców

7.1. Ludność

7.1.1 Charakterystyka społeczno-demograficzna

Tab.19  Liczba mieszkańców gminy Milejczyce  (dane  za  lata 1985-2004 Urząd Gminy
Milejczyce,  za  rok  2002  Rocznik  Statystyczny  Województwa  Podlaskiego
2003) 

Lata Liczba mieszkańców 

1 2 

1985 3378 

1987 3201 

1988 3121 

1991 2940 

1995 2757 

1996 2705 

1997 2635 

1998 2604 

1999 2564 

2000 
 

2515 

2001 2472 

2002 2372 

2003 2424 

Jak wynika z powyższego zestawienia tabelarycznego liczba mieszkańców gminy 

systematycznie się zmniejsza. Graficznym zobrazowaniem tego trendu jest poniższy 

wykres. 
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Tab.20 Powierzchnia i ludność w gminIe Milejczyce, w obszarze wiejskim powiatu bielskiego

oraz  w  woj.  podlaskim  -  stan  na  31  grudnia  2002r.  (Rocznik  statystyczny  woj.

podlaskiego 2003). 
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Tab.20 Powierzchnia i ludność w gminie Milejczyce, w obszarze wiejskim powiatu bielskiego oraz w

woj. podlaskim – stan na 31 grudnia 2002 r. ( Rocznik statystyczny woj.podlaskiego-2003)
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Gmina 

Milejczyce 
152 22 2372 1139 1233 16 108

powiat 

siemiatycki 

obszar wiejski 

1408 275 32806 16400 16406 23 100

woj. podlaskie 

obszar wiejski 
19264 3945 496404 258242 245562 26 98 

Gmina jest  zaliczana do obszarów o jednej  z  najniższych gęstości  zaludnienia  w

porównaniu  do  gmin  wiejskich  powiatu  siemiatyckiego.  Wskaźnik  ilości  kobiet

przypadających  na  mężczyzn  jest  najwyższym  w  gminach  wiejskich  powiatu

siemiatyckiego i. jednym z najwyższych w obszarze wiejskim województwa podlaskiego. 

Tab.21 Struktura ludności wg wieku i płci (dane Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań 2002) 
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Mieszkańcy wg. 

liczby, wieku, płci 

Uczba 
stałych 

mieszkań-ców
 

Wiek 
przedproduk 

cyjny 0-17 
lat 

Wiek 
produkcyj –

ny 
mobilny 

Wiek 
produkcyjny 
- niemobilny 

Wiek 
poprodukcyj. 

pow.6Qi6~ 

1 2 3 4 5 6 

OGÓŁEM 2368 450 705 414 799 

MĘŻCZYŹNI 1133 212 402 238 281 

KOBIETY 1235 238 303 176 518 

Pomimo  wysokiego  wskaźnika  ilości  kobiet  na  100  mężczyzn  (108)  należy

zauważyć, że w grupie wieku produkcyjnego wskaźnik jest zdecydowanie odwrotny i

wynosi 75. 

Tab.22 Ruch naturalny ludności w gminie, obszarze wielskim pow. siemiatyckiego
oraz woj. podlaskim w latach 1999, 2002 (dane Rocznik statystyczny woj. podlaskiego
2000, 2003). 
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W liczbach bezwzględnych Na 1000

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 gmina 20 22 48 -26 8,1 8,9 19,5 -10,6 

2002 74b7

4ejczyce 
10 25 38 -13 4,2 10,4 15,8 -5,4 

1999 
powiat 
siemiatycki
74b szar 
wiejski 

193 370 490 -120 5,6 10,9 14,4 -3,5 

2002 159 311 479 -168 4,8 9,3 14,3 -5,0 

1999 woj. 
podlaskie 

obszar 
wiejski 

3000 5792 6854 -1062 5,8 11,2 13,2 -2,0 

2002 2685 5096 
6145 

-1049 5,3 10,1 12,2 -2,1 

W roku 1999 przyrost naturalny był najniższy wśród gmin powiatu siemiatyckiego. W

roku 2002 wielkość ujemnego salda przyrostu naturalnego utrzymywała się na średnim

poziomie gmin obszaru wiejskiego w powiecie i nieco niższym niż w województwie. 

Tab.23 Migracje  ludności  w  gminie  Milejczyce  i  w  obszarze  wiejskim  powiatu
siemiatyckiego  w  latach  1999,  2002  (dane  Rocznik  statystyczny  woj.
podlaskiego 2000, 2003). 

Rok 
Zameldowania na pobyt stały

Wymeldowania z pobytu stałego   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1999 
Gmina 

Milejczyce 

32 32 - 53 53 - -21 

2002 26 26 
- 

24 24 - 
2 

 

1999 powiat 393 390 3 673 673 - -280 

2002 
siemiatycki 

obszar 
wiejski 

238 234 4 446 446 - -208 

W 1999 roku saldo migracji było ujemne i kształtowało się na średnim poziomie gmin

wiejskich  w  powiecie  siemiatyckim.  Wg  danych  za  rok  2002,  gmina  Milejczyce  jako

jedyna w obszarze wiejskim powiatu i jedna z nielicznych w województwie wykazała się

saldem dodatnim. 

7.1.2. Struktura zatrudnienia i bezrobocie 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i  Mieszkań z 2002r.

większa  część  pracujących  związana  jest  z  rolnictwem  indywidualnym.  Z  rolnictwa

utrzymuje się ponad 70% mieszkańców gminy. Z pracy w swoim gospodarstwie rolnym

utrzymywało  się  947  osób.  Pracujący  głównie  i  wyłącznie  na  swoim  gospodarstwie

stanowią prawie 80% wszystkich pracujących mieszkańców w wieku 15 i więcej lat. 

Tab.24 Pracujący  poza  rolnictwem  indywidualnym  (dane  Rocznik  statystyczny  woj.
podlaskiego 2003). 

Ogółem 

Rolnictwo, 

łowiectwo, 

leśnictwo, 

rybołówstwo 

Przemysł i 

Budownictwo

Usługi 

rynkowe 

Usługi 

nierynkowe 

1 2 3 4 5 

105 11 13 20 61 

Na  terenie  gminy  Milejczyce  na  105  osób  pracujących  poza  rolnictwem

indywidualnym największy odsetek (prawie 80%) znalazło zatrudnienie w usługach. 

Tab.  25 Liczba  bezrobotnych  w  latach  1999  -  2003 (dane  Powiatowy  Urząd  Pracy  w
Siemiatyczach – 2004 r.) 
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Bezrobotni
1999

stan na 31.XII
2000r.

stan na 31.XII

2001r.

stan na 31.XII

2002r.
stan na
31.XII

2003r.

stan na 31.XII 

1 2 3 3 4 5

ogółem 87 104 100 85 79 

mężczyźni 54 63 57 5& 46 

kobiety 33 41 43 30 33 

bez prawa do 
zasiłku 

70 

 

92 93 81 76 

absolwenci 8 3 3 2 2 

zwolnieni z przyczyn

dot. zakładu pracy 
7 6 8 3 2 

posiadający 

gospodarstwo rolne 
15 12 10 9 9  

bez pracy pow. 12 

miesięcy 
27 45 58 53 48 

Tab.26 Struktura wiekowa bezrobotnych (dane Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
– 2004 r.) 

Przedział 
wiekowy 

 Płeć 

1999r 
stan na 
    31.XII 

        
        
2000r.
   stąn na 

31.Xłł
 

     2001r. 
    stan na 

31.XII 

       2Q02r. 
     stan na
   31.XII 

2003r. 
stan na 
31.XII 

1                 2 3 4 5 6 7 

18-24 lat 
M 14 16 14 16 9 9 

K 15 1~ 13 7 9 

25-34 lat 
M 13 11 11 10 11 

K 7 12 14 10 14 

35-44 lat 
M 10 19 14 15 14 

K 8 11 t1 9 7 

45-54 lat 
M 13 14 14 10 7 

K 3 5 5 4 3 

55-59 lat 
M 3 2 3 3 4 

K O O O O O 

60 i
powyżej

M 1 1 1 1 1 
K - - - - - 

Tab.  27 Struktura  bezrobotnych  wg  wykształcenia  (dane  Powiatowy  Urząd  Pracy  w
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Siemiatyczach - 2004r.) 

       

        Wykształcenie
1999r 

stan na 
31.XII 

2000r. 
stan na. 

31.XII 

2001r 
stan na 
31.XIł 

    2002r. 
  stan na 

      31.XII 

2003r 
  stan na 

31.XII 

1 3 4 5 6 7 

wyższe 0 2 2 3 4 

policealne i średnie 
zawodowe 

22 24 20 15 15 

średnie 
ogólnokształcące 

2 3 5 5 5 

zasadnicze 
zawodowe 

25 28 32 26 20 

podstawowe i 

niepełne podstawowe 
38 47 41 36 35 

Tab. 28 Staż pracy bezrobotnych z terenu gminy Milejczyce (dane Powiatowy Urząd 
Pracy w Siemiatyczach - 2004r.) 

 

 Staż pracy 

 

1999r. 
stan na
31.XII.
 

2000r 
stan na 

31.XII
 

2001r.
stan na

31.XII 

2002r.
  stan

 na 31.XII

 2003r. 
stan na
31.XII 

             1 3 4 5 6 
 7

do 1 roku 14 13 15 14 16 

1 - 5 lat 8 22 24 22 21 

5-10 lat 13 14 14 10 11 

10-20 lal 16 23 17 11 9 

20 - 30 lat 2 9 9 6 4 

30 i powyżej 3 1 2 1 1 

bez stażu 31 22 19 21 17 

Z powyższych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie

ostatnich  4  lat  wykazuje  tendencję  malejącą.  Problem  bezrobocia  dotyczy  przede

wszystkim  osób  z  wykształceniem  zasadniczym  zawodowym  oraz  podstawowym  i

niepełnym podstawowym, osób o najkrótszym stażu pracy i bez stażu, mężczyzn i kobiet

w  przedziale  wiekowym do  44  lat.  Szczególnie  niepokojący  jest  fakt,  że  ponad 95%

bezrobotnych pozostaje obecnie bez prawa do zasiłku. 

7.2 Zasoby i warunki mieszkaniowe

Tab.29 Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w gminie Milejczyce, obszarze wiejskim pow.
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siemiatyckiego, woj. podlaskim (dane Narodowy Spis Powszechny Ludności  i
Mieszkań 2002 r.) 

Obszar 
Mieszka 

nia 
Izby 

Przeciętna 

    
śr

ed
nia

  li
cz

ba
 iz

b w
   

    
   m

ies
zk

liczba osób 
pow. użytk. 

m2
] 

w1 
mies

z. 

na 1 
izbę 

1 
miesz. 

na 1 
osobę

1 2- 3 4 5 6 7 8 

Gmina Milejczyce 843 3302 3,92 2,84 0,72 77,0 27,2 

pow. siemiatycki obszar 

wiejski 
9628 40442 4,2 3,42 0,81 86,6 25,31 

woj. podl. obszar wiejski 132825 557123 4,2 3,72 0,89 88,6 23,7 

Połowa mieszkań została wybudowana w latach 1945 - 1970. Prawie 20% mieszkań

jest  niezamieszkanych  lub  opuszczonych.  Z  zasobów  zamieszkanych  ok.  45%  jest

wyposażonych w łazienki, 22% posiada centralne ogrzewanie. 

Wskaźniki powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 osobę, powierzchni użytkowej

mieszkań czy liczby izb nie odbiegają od wskaźników dla wsi powiatu i województwa, a

nawet  są  wyższe  od  przeciętnych.  Statystyczna  sytuacja  w  zakresie  powierzchni

mieszkalnej i ilości izb poprawia się wraz ze spadkiem liczby mieszkańców. 

Tab.30 Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność komunalną w gminie Milejczyce, woj.
podlaskim  (opracowano  na  podstawie  danych  Urzędu  Gminy  Milejczyce  i
wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002) 

Obszar Mieszkania Izby 

Pow. 

użytk. 

mieszkań 

m2 

Przeciętna 

liczba izbw 

mieszkaniu- 

pow. użytk. 1 

mieszkania 

[m 2] 
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1 2 3 4 5 6 

gmina Milejczyce 19 65 993 3,42 52,3 

woj. podlaskie

obszar wiejski 
2230 7007 113932 3,14 51,2 

Wskaźnik  powierzchni  użytkowej  1  mieszkania  oraz  liczby  izb  w  zasobach

komunalnych gminy nie odbiega od przeciętnego wskaźnika w pozostałych gminach

wiejskich województwa. 

7.3  Oświata i wychowanie

W  roku  szkolnym  2003/2004  na  terenie  gminy  funkcjonowała  szkoła

podstawową,  gimnazjum  oraz  oddział  zerowy,  skupione  w  Zespole  Szkół  w

Milejczycach. 

Tab.31 Szkoły funkcjonujące na terenie gminy Milejczyce w roku szkolnym  2003/2004

(dane Urząd Gminy Milejczyce - 2004r.). 

Szkoła 

Nauczyciele
w 

przeliczeniu
na 1 etat 

Uczniowie 
Liczba 

Oddziałów 

1 2 3 4 

Zespół Szkół w 
Milejczycach 

Szkoła Podstawowa 

18,5 

164 6 

Gimnazjum 69 3 

Odział zerowy 25 1 

Wskaźnik  ilości  uczniów  na  oddział  w  szkołach  podstawowych,  łącznie  z

oddziałem zerowym wynosił 25,8 i był wyższy aniżeli w gminach wiejskich powiatu

siemiatyckiego. 

Przy zespole szkół funkcjonuje biblioteka szkolna z ilością 12290 woluminów.

Średnia  ilość  woluminów  w  przeliczeniu  na  1  mieszkańca  stanowi  jedną  z

większych w porównaniu do pozostałych gmin powiatu. 

7.4. Zdrowie i opieka społeczna

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdr. "Zespół Lekarski s.c. w

Nurcu Stacji Oddz. w Milejczycach. Personel składa się z:

1 lekarza ogólnego,

2 pielęgniarek, 

1 lekarza stomatologa i pomocy stomatologicznej. 

Istnieje też punkt apteczny. 

W  zakresie  lecznictwa  specjalistycznego  ludność  gminy  obsługiwana  jest  w

poradniach i zakładach specjalistycznych w Siemiatyczach. 
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7.5. Sport i turystyka

Boiska  sportowe  i  urządzenia  rekreacyjne  znajdują  się  w  następujących

miejscowościach : 

boisko przy Zespole Szkół w Milejczycach, 

boiska  sportowe  przy  zlikwidowanych  szkołach  w

Rogaczach, Pokaniewie, Wałkach. 

Sala gimnastyczna istnieje przy Zespole Szkół w Milejczycach. 

Na  terenie  gminy  brak  jest  urządzeń  i  obiektów  turystycznych  (hoteli,  moteli,

zajazdów, wyznaczonych pól biwakowych itp.). Brak też zarejestrowanych gospodarstw i

kwater agroturystycznych. 

7.6. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Do  pozarolniczej  działalności  zalicza  się  produkcję,  usługi,  handel  niezwiązane

bezpośrednio z wytwarzaniem płodów rolnych i hodowlą (przemysł, rzemiosło). 

W gminnej ewidencji działalności gospodarczej na dzień 31.03.2004r. 

zarejestrowanych było 50 podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

wyrobu i sprzedaży lodów - 1 , 

tartacznictwa, handlu artykułami tartacznymi - 1, 

handlu  hurtowego  i  detalicznego,  pośrednictwa,  usług

handlowych, eksportu i importu - 4, 

usług  budowlanych  -  (murarstwo,  tynkarstwo,  roboty

ziemne, remonty mieszkań i budynków - 11, 

uboju zwierząt, przetwórstwa mięsa - 1, 

sprzedaży  artykułów  spożywczych,

przemysłowych, rolnych - 10,

wyrobu i sprzedaży trumien - 1 , 

lecznictwa zwierząt, inseminacji - 3, 

prowadzenia punktu aptecznego - 1, 

handlu  obwoźnego  (artykuły  spożywczo  -  przemysłowe,

pasze treściwe) i sprzedaży bezpośredniej - 3, 

usług transportowych - 4, 

usług geodezyjnych - 1, 

wywożenia

nieczystości ciekłych -  1, stomatologii  -

1, 

odzyskiwania  i  przerobu  surowców  poprodukcyjnych,

handlu złomem i odpadami - 1 , 

usług

gastronomicznych  (bar)  -  1,

ubezpieczeń - 2, 

wydobywania oraz sprzedaży żwiru i pospółki - 2. 

Jeden z zarejestrowanych w gminnej ewidencji podmiotów prowadzi 
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działalność poza terenem gminy. Do większych przedsiębiorstw, niezarejestrowanych

w  gminnej  ewidencji  działalności  gospodarczej,  a  działających  na  jej  terenie  można

zaliczyć: 

Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Milejczycach świadczącą

usługi rolnicze,

Multi  Trade  Company  spółkę  z  0.0.,  z  siedzibą  w

Białymstoku, prowadzącą gorzelnię w Pokaniewie, 

Gospodarstwo Hodowlane w Pokaniewie specjalizujące się

w hodowli ryb. 

8. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia

8.1. Zagrożenia wywołane zjawiskami naturalnymi

Obszar  gminy  nie  jest  zagrożony  szczególnymi  zjawiskami  związanymi  z  siłami

przyrody. W ostatnich latach nie odnotowano zagrożeń powodziowych, większych szkód

wywołanych wiatrem czy opadami śniegu. 

Z obliczeń rzędnych zasięgu fali powodziowej woj. podlaskiego wynika że na terenie

gminy Milejczyce nie występuje zagrożenie powodziowe. Mogą jedynie wystąpić lokalne

podtopienia  i  zalania  terenów  położonych  w  sąsiedztwie  cieków  wodnych,  terenów

usytuowanych na niskich rzędnych. 

8.2. Transport ładunków niebezpiecznych, zagrożenia komunikacyjne, pożary 

Tab.32 Materiały niebezpieczne w transporcie drogowym i kolejowym (dane 
Państwowa Straż Pożarna - 2004r.) 

Lp Trasa Rodzaj materiałów 
Roczna ilość 

przewozów 
w (T) 

1. 

Droga wojewódzka Nr 693 

Bielsk Podlaski - Milejczyce - Nurzec - 

Siemiatycze 

ON 

Et 

Propan-butan 

Olej opałowy 

3000 
3000 

12000 
1200 
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2 

Linia kolejowa Nr 31 
Czeremcha - Siedlce 

propan-butan 
sadza 
amoniak 
dwuchloren 
butylen 
metakrylan butylu 
gaz destylowany 
izobutanol 
chlor 
tlenek propylenu 
tetramer propylenu 
trójetyloamina 
chlorek winylu 
dwunitrochlorobenzol 
trójchlorosilan 
aceton 
cyjanohydryna acetonu 

10505 
3055 
3500 

20400 
29855 

155 
8250 
3805 
2055 
1250 

1150 
230 

1546 
146 

56 
395 

4150 

Tab. 33  Wypadki i kolizje drogowe (dane Państwowej Straży Pożarnej – 2004 r.)

Rok 2001 
Wypadki Kolizje 

2002 2003 2001 2002 2003 

gm. Milejczyce 4 2 4 6 9 9 

razem powiat 80 66 73 157 300 311 

Tab. 34  Pożary i miejscowe zagrożenia (dane Państwowej Straży Pożarnej – 2004 r.)

Rok Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy Ogółem 
fałszywe zdarzeń 

1999 11 O 1 12 

2000 12 1 O 13 

2001 5 6 2 13 

2002 13 8 1 22 

2003 15 10 O 25 

Zagrożenia pożarem wiążą się z: 

1) występowaniem obszarów torfowych, szczególnie w zachodniej i środkowej części 

gminy, na użytkach zielonych w dolinie rzeki Nurczyk, 

2) terenami leśnymi - lasy Nadleśnictwa Nurzec zaliczone do II kat. zagrożenia 

pożarowego, 

3) zabytkowymi obiektami: 

cerkiew parafialna pw. Sw. Barbary w Milejczycach (1900r. 

-konstr. drew.) 

kościół parafialny p.w. Sw. Stanisława B.M. w Milejczycach

(XVII Iw. konstr. drew.) 

cerkiew cmentarna w Milejczycach (XIX 

w. konstr. drew.) synagoga w Milejczycach (1927r. mur.) 

cerkiew pw. Sw. Sw. Piotra i Pawła w Sobiatynie (XVI Iw. 

konstr. drew.) 

4) obiektami produkcyjnymi: 
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gorzelnia MTC PLUS Sp. z.o.o w Pokaniewie tartak w 

Milejczycach 

stacja paliw w Milejczycach 

GS Milejczyce. 

8.3 Bezpieczeństwo publiczne

Wg  danych  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Siemiatyczach  na  terenie  gminy  w

ostatnich  latach  odnotowano  przestępstwa,  z  których  najwięcej  stanowiły  włamania,

przede wszystkim do sklepów.

Odnotowano też kilkadziesiąt wypadków drogowych (łącznie z kolizjami),  z których

większość zdarzyła się w obszarze terenów zabudowanych w obrębie drogi wojewódzkiej,

przebiegającej  przez  miejscowość  Milejczyce.  Z  porównania  ilości  zdarzeń  w

poszczególnych latach wynika, że ilość przestępstw nie wykazuje tendencji wzrostowej.

W stosunku do innych gmin powiatu siemiatyckiego ilość przestępstw znajduje się na

podobnym poziomie. 

9. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy

9.1 Potrzeby określone w strategii rozwoju gminy i powiatu

W oparciu o przyjętą w 2003r. Strategię rozwoju Gminy Milejczyce należy stwierdzić,

że celem strategicznym rozwoju gminy jest dążenie do wzrostu zasobności i podniesienia

poziomu  cywilizacyjnego  mieszkańców.  Cel  ten  będzie  realizowany  przy  założeniu

utrzymania rolniczego charakteru gminy i  jednoczesnym rozwoju usług dla  rolnictwa i

przetwórstwa.  Zdecydowanie  powinno  wzrosnąć  znaczenie  turystyki  w  przychodach

miejscowej ludności.

Działania na priorytetowych kierunkach będą zmierzać do waloryzacji istniejących w

gminie. zasobów dla specjalistycznego, ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa rolnego,

przedsiębiorczości, turystyki i agroturystyki. 

Warunki  naturalne,  społeczne  i  gospodarcze  predestynują  gminę  do  realizacji

przyjętego kierunku rozwoju. 

Zgodnie  ze  Strategią  rozwoju  powiatu  siemiatyckiego  cele  strategiczne  gminy,

podobnie jak i innych gmin powiatu generalnie zmierzają do: 

poprawy  warunków  zamieszkiwania  i  wypoczynku

ludności, 

wykorzystania zasobów i walorów środowiska naturalnego

i kulturowego w celu poprawy poziomu życia mieszkańców, 

zachowania walorów i zasobów środowiska naturalnego w

stanie nie pogorszonym dla przyszłych pokoleń. 

Założone zadania realizacyjne obejmują zadania inwestycyjne jak również zadania o

charakterze nieinwestycyjnym. Wdrażanie rozwoju zrównoważonego na terenach gmin

ogranicza mała zasobność budżetów, w których nie starcza środków finansowych nie

tylko  na  cele  inwestycyjne.  Potrzeby  rozwojowe  są  li  będą!  realizowane  w  miarę

pojawiania  się  możliwości  finansowych,  w  tym  pomocowych.  W  rywalizacji  z  innymi
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samorządami  o  ich  pozyskanie  konieczne  jest  współdziałanie  w  ramach  powiatu  lub

związków  gmin,  tworzenie  wspólnych  programów  -  zwłaszcza  w  dziedzinie  ochrony

walorów środowiska naturalnego, wspólna promocja regionu a także powierzanie zadań

związanych  z  pozyskiwaniem  środków  pomocowych  osobom  wyspecjalizowanym  i

sukcesywnie doszkalanym. 

Niezależnie od powyższego podstawowym zadaniem samorządów jest przekonanie

do ich realizacji  społeczeństwa. Ponieważ część zadań - zgodnie z za sadą, że będą

służyć  przyszłym  podatnikom  i  przez  nich  winny  być  także  finansowane  -  będzie

realizowana przy pomocy kredytów, społeczeństwo już w chwili obecnej winno . wyrazić

swą  akceptację  dla  wzrostu  obciążeń  podatkowych  w  przyszłości.  Opracowanie  i

przedłożenie do akceptacji  społecznej wieloletnich planów inwestycyjnych, scenariuszy

narastania długu publicznego oraz strategii zarządzania długiem jest zadaniem ważnym,

a  uzyskanie  akceptu  warunkować  będzie  intensyfikację  działań  na  rzecz  rozwoju

(Strategia rozwoju powiatu siemiatyckiego - 2002). 

9.2 Stan finansów gminy

Wykonanie budżetów gminy w latach 1999 - 2003 przedstawia się następująco: 

Tab.  35.Dochody  budżetu  gminy  Milejczyce  (dane  Rocznik  Statystyczny   woj.
podlaskiego 2003 r. i Urząd Gminy Milejczyce 2004 r.)

Rok 

Ogółem 
[tys. zł] 

Na 1 mieszk. 
[ zł I] 

W tym
inwestycje
 (tys zł) 

1999 2.026.905 790,52 199.010 

2000 2.291.622 911.18 196.500 

2001 2.456.991 993.92 442.638 

2002 3.099.349 1266.00 915.674 

2003 3.500.426 1444.07 844.188 

Tab. 36 Wydatki budżetu gminy (dane Rocznik statystyczny woj. podlaskiego 2003 r.

i Urząd Gminy Milejczyce 2004 r.)

Rok Ogółem (tys. zł) Na 1 mieszk. 
      ( zł)

W tym incesty-
  cje (tys. zł)

1999 2.026.905 790.52 199.010
2000 2.291.622 911.18 196.500
2001 2.456.991 993.92 442.638
2002 3.099.349 1266.00 915.674
2003 3.500.426 1444.07 844.188

Wysokość dochodów i wydatków budżetu jest na średnim poziomie wśród gmin

wiejskich powiatu  siemiatyckiego i  województwa podlaskiego.  Podkreślenia jednak
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wymaga  zauważalny  postępujący  wzrost  wydatków  i  dochodów,  szczególnie  w

przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

10. Stan prawny własności gruntów

Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 maja 19901. Przepisy wprowadzające ustawę o

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.

191  z  późn.zm.)  mienie  należące  do  rad  narodowych  stopnia  podstawowego  i

terenowych  organów  administracji  państwowej,  przedsiębiorstw  państwowych,  dla

których  te  organy pełniły  funkcję  organu założycielskiego,  zakładów innych  jednostek

organizacyjnych  podporządkowanych  tym  organom stało  się  w  dniu  wejścia  w  życie

ustawy tj. 27 maja 1990r. z mocy prawa mieniem gminy. W późniejszych latach gminy

uzyskiwały decyzje administracyjne potwierdzające prawo własności.  Jednakże nie na

wszystkie grunty tego rodzaju ..decyzje zostały wydane i  na terenach gmin pozostaje

sporo  obszarów  stanowiących  własność  gmin  nie  wchodzących  w  skład  zasobu

komunalnego.  Oprócz  gruntów  stanowiących  własność  osób  fizycznych,  gminy  czy

Skarbu Państwa na terenie gminy Milejczyce są grunty będące własnością spółdzielni,

kościołów i związków wyznaniowych, wspól'10t gruntowych i powiatu. Strukturę własności

gruntów na terenie gminy Milejczyce przedstawia poniższy wykres. 

     Rys. `12 Struktura własności gruntów na terenie Gminy Milejczyce
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      Z analizy wykresu wynika, że największy odsetek stanowią grunty będące własnością

osób fizycznych -70%, a następnie grunty Skarbu Państwa ponad 25%. Własność gminy

to około 2,6%. 

10.1. Grunty  stanowiące  własność  gminy  nie  oddane  w

użytkowanie wieczyste 

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy nie oddanych w

użytkowanie wieczyste wynosi 386 ha. 

Tab.37  Grunty stanowiące własność Gminy Milejczyce nie oddane w użytkowanie
wieczyste (dane Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 2004r.) 
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użytki rolne 

grunty ome 42 42 

! sady 1 1 

łąki trwałe 8 1 9 

pastwiska trwałe 20 1 21 

grunty rolne zabudowane- 14 14 

grunty pod stawami 1 1 

grunty pod rowami 1 1 

grunty leśne oraz 

zadrzewione i 

zakrzewione 

lasy 13 13 

grunty zabudowane

i zurbanizowane

tereny mieszkaniowe 4 2 6 

zurbanizowane tereny 

   niezabudowane 
9 3 12 

tereny rekreacyjno 

wypoczynkowe 
2 2 

tereny 

komunikacyjne
drogi 231 231 

użytki kopalne 6 16 22 

nieużytki 8 1 9 

tereny różne 2 2 

RAZEM 127 259 386 



Największą powierzchnię gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

stanowią grunty orne -10,9%, a następnie pastwiska -7,3%. 

Gmina  posiada  również  lasy,  które  stanowią  -3,4%  własności  oraz  grunty  rolne

zabudowane -3,6%. 

Na terenie gminy jest 259ha gruntów nieskomunalizowanych z czego 231 ha są to

drogi. Ogółem grunty nieskomunalizowane stanowią 67% gruntów będących własnością

gminy. 

10.2. Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste 

Do  w/w  grupy  rejestrowej  gruntów  zalicza  się  grunty  gminy  przekazane  w

użytkowanie  wieczyste  osobom  fizycznym,  prawnym,  spółdzielniom mieszkaniowym i

innym. 

Gmina  Milejczyce  posiada  2ha  gruntów  przekazanych  w  użytkowanie  wieczyste

osobom fizycznym, z czego 1 ha są to grunty rolne zabudowane i 1 ha zurbanizowane

tereny niezabudowane.  Ponadto 3ha  przekazane są w użytkowanie  wieczyste  innych

osób,  z  czego  1  ha  stanowią  grunty  orne,  1  ha  grunty  rolne  zabudowane  i  1  ha

zurbanizowane tereny niezabudowane. Łącznie przekazanych w użytkowanie wieczyste

jest 5ha gruntów. 

10.3 Wspólnoty gruntowe

Do  tej  grupy  zalicza  się  grunty  uznane  za  wspólnoty  gruntowe  oraz  grunty

stanowiące  użytki  rolne  i  leśne,  których  właściciele  nie  są  znani,  znajdujące  się  we

wspólnym władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, mieszkańców wsi. 

W posiadaniu wspólnot gruntowych na terenie gminy znajduje się 87 ha gruntów, z

czego 7 ha stanowią grunty orne, 29 ha - łąki i pastwiska, 50 ha lasy oraz 1 ha grunty pod

rowami (dane Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 2004). 



10.4 Mienie skarbu Państwa

Tab.  39  Grunty  Skarbu  Państwa  wg  rodzaju  użytkowania  (dane  Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach 2004 r.)
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użytkowanie
wieczyste
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Razem 9
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3

2

3
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6 20 15

Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa, łącznie gruntami oddanymi w użytkowanie
wieczyste wynosi 3888 ha. Największą powierzchnię gruntów Skarbu Państwa stanowią
lasy oraz gruntu zadrzewione i zakrzewione – 67%, a następnie użytki rolne 25%

10.5. Grunty stanowiące własność prywatną i innych podmiotów  

Tab. 39 Grunty prywatne (dane Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 2004 r.)
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 6956    3552 - 1 2 13 35

grunty  osób
fiz.  nie
wchodz.  W
skład  gosp.
Rolnych 

83 10 - - - 1 1

grunty
kościołów  i
związków
wyznaniowyc
h

55 55 - - - 10 -

grunty
powiatów

- - - - - - -

grunty
spółdzielni

1 - - - - - -



Razem  7095    3617 - - - 24 36

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność prywatną wynosi 10654 ha, z czego
66% stanowią użytki rolne, a 33% lasy. Po, użytki kopalne oraz drogi – 2 ha Pozostałe
grunty w strukturze własności prywatnej to tereny osiedlowe, nieużytki , użytki kopalne
oraz drogi – 2 ha.

Kościoły i związki wyznaniowe posiadają 120 ha, z czego 110 ha są to lasy i użytki
rolne.

Na terenie  gminy  jest  również  grunt  będący  własnością  powiatu  –  1  ha  użytków
kopalnych oraz własnością spółdzielni – 1 ha użytków rolnych



11. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych

Przepisami odrębnymi, na mocy których objęto ochroną prawną obiekty i  tereny w

obszarze gminy są:

ustawa o ochronie przyrody, 

ustawa o ochronie  zabytków i

opiece nad zabytkami, Prawo wodne. 

11.1. Ochrona przyrody

Formami  ochrony  przyrody  ustanowionymi  podstawie

przepisów ustawy o ochronie przyrody są: 

1) użytki ekologiczne, 

2) pomniki przyrody. 

Na  podstawie  16.07.2001r.  uznano  za  ekosystemy

bagienne: 

Tab. 40 Użytki ekologiczne na terenie gminy Milejczyce (Dz. Urz. Woj. Podl. 
         z 2001 r. Nr 24, poz. 391) 

Nr 
Obręb Powierzchnia 

L ewidencyjn Nr działek Właściciel 
użytku geodezyjny użytku Ihal 

Skarb Państwa 

1 149 Milkulicze 48 0,72 Nadleśnictwo

Nurzec 

2 150 Mikulicze 19/2, 0,6 - I -

3 151 Mikulicze 53813,

538/2 

1,01 - I -

4 152 Mikulicze 538/4 0,42 - I -

5 153 - I -   538/2 0,31 - I -

6 154 - I -   13/22 0,37 - I -

7 155 - I -   13/23 0,25 - I - -

8 156 Rogacze 640 0,58 - I -

9 157 - I -   9/12 0,47 - I -

     10 158 Mikulicze 209/3 0,32 - I -

     11 159 Miedwieżyk

i 

531,535 10,58 - I -

     12 160 - I -   532 0,38 - I -

     13 161 - I -  536 2,09 - I -

    14 162 - I -  533 0,37 - I -

    15 163 Milejczyce 1907/2  0,50 - I -

    16 164 Milejczyce 1908 0,90 - I -

Łącznie powierzchnia użytków ekologicznych na obszarze gminy wynosi 1-9,87 ha.

W stosunku do tych obszarów ustalono następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

3) z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

5) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 



6) zaśmiecania obiektów i terenów wokół nich, 

7) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki

rybackiej,

8) likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno – błotnych,

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych. 

Na postawie rozporządzenia Wojewody Białostockiego z dnii3 29 listopada 1996r. za

pomnik przyrody został uznany dąb szypułkowy w wieku ok. 250 lat, znajdujący się na

terenie prywatnej nieruchomości we wsi Kolonia Pokaniewo. 

W zakresie ochrony tego pomnika obowiązują następujące zakazy i ograniczenia: 

1) niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i wycinania, 

2) zanieczyszczania terenu wokół nich, 

3) wzniecania ognia i rozpalania ognisk w ich sąsiedztwie, 

4) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie

związanych z ochroną przyrody, 

5) wznoszenia obiektów i budowy urządzeń w odległości mogącej doprowadzić

do ich zniszczenia lub uszkodzenia, 

6) wykonywania czynności mogących doprowadzić do ich zniszczenia lub

uszkodzenia. 

11.2. Ochrona zabytków

Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami zostały określone w pkt. 6.2. uwarunkowań. 

11.3. Ochrona ujęć wód podziemnych

Istniejące  na  terenie  gminy  ujęcie  wodociągowe  jest  objęte  ochroną  prawną  na

podstawie przepisów Prawa wodnego. Studnie głębinowe posiadają wyznaczone strefy

ochrony bezpośredniej w promieniu 10m, na terenie których obowiązują zakazy i nakazy

w zakresie: 

1) odprowadzenia wód opadowych, 

2) zagospodarowania terenu, 

3) odprowadzenia ścieków, 

4) przebywania osób postronnych. 

12.Uwarunkowania  wynikające  z  zadań  służących  realizacji

ponadlokalnych celów publicznych 

Gmina Milejczyce znajduje się w określonym otoczeniu społeczno gospodarczym. Na

otoczenie to składają się wszystkie elementy, które znajdują się poza gminą. Tworzą one

układ zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju gminy. 

12.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, przyjęta przez Sejm RP

w roku 1999 określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz

działania  niezbędne  do  jego  osiągnięcia.  Rada  Ministrów  ustala,  w  jakim  zakresie

koncepcja będzie podstawą sporządzania programów zawierających zadania rządowe,

służące realizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  krajowym. Programy mogą



zostać  wprowadzone  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  na

wniosek ministra infrastruktury. 

12.2 Ustalenia strategii województwa podlaskiego

Strategia  rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010 została  opracowana w

2003 roku. Jest kluczowym dokumentem programowym określającym zasady i kierunki

długofalowej koncepcji rozwoju regionu. 

Zgodnie  z  przyjętą  przez  samorząd  województwa  strategią,  gmina  Milejczyce

znajduje  się  w  granicach  obszaru  funkcjonalnego  południowo  wschodniego,

obejmującego powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki. (Rys.13). 

Generalnie obszar ten ukierunkowany będzie na: 

wielofunkcyjny  rozwój  trenów  wiejskich,  w  tym  pozarolniczej  funkcji  wsi,

działalność produkcyjną i przetwórczą, 

turystykę na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 

12.3. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wojewód- 
        twa 
Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  podlaskiego  uchwalony  w

2003r. określa potencjalne zadania w zakresie: 

kierunków rozwoju systemu WN lj. budowy napowietrznych

linii WN 110 kV  - RPZ Czeremcha – do linii 110 kV kier. Adamowo i modernizacji

istniejących  napowietrznych  linii  WN  110  kV  -  RPZ  Bielsk  Podlaski  1  -  RPZ

Adamowo,

przebudowy  i  budowy  dróg  wojewódzkich  –  droga

wojewódzka 693 Kleszczele – Siemiatycze, 

przebudowy  i  budowy  linii  kolejowych  -  linia  nr  31  na

odcinku Siemiatycze – Hajnówka – Siemianówka, 

zbiorników retencyjnych - Jałtuszczyki i Gołubowszczyzna

na rzece Nurczyk. 



Fot. 20 Zbiornik w Jałtuszczykach 2004 r.

Jako zadanie samorządu województwa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Województwa  Podlaskiego  określono  zadanie  z  zakresu  kultury  i  ochrony  zabytków

dotyczące rewitalizacji zabytkowej zabudowy drewnianej, 'wsi podlaskiej, realizowane w

obszarze m.in. powiatu siemiatyckiego. 

Zasady wprowadzenia do planu miejscowego ustaleń planu zagospodarowania

przestrzennego województwa. 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

ustalenia planu województwa wprowadza się do planu miejscowego gminy, po uprzednim

uzgodnieniu  pomiędzy  wójtem  a  marszałkiem,  terminu  realizacji  inwestycji  celu

publicznego  o  znaczeniu  ponad  lokalnym  i  warunków  wprowadzenie  ich  do  planu

miejscowego. 

Koszty wprowadzenia (sporządzenia planu miejscowego) ustaleń planu województwa

do  planu  miejscowego  oraz  zwrotu  wydatków  na  odszkodowania  związane  z

ograniczeniem  lub  niemożliwością  korzystania  z  nieruchomości  w  dotychczasowy

sposób,  a  także  kwoty  przeznaczone  na  pokrycie  zwiększonych  kosztów  zadań

gminnych ustalone są w umowie pomiędzy wójtem a marszałkiem.





13.  Inne uwarunkowania zewnętrzne, określone w dokumentach
           opracowaniach programowych 

Program  Żubr  -  projekt  opracowany  w  Zakładzie  Badania  Ssaków  PAN  w

Białowieży. 

Istotą  części  inwestycyjno-rozwojowej  Programu  Żubr  będzie  stworzenie  "Krainy

Żubra",  sieci  inwestycji,  która  obejmie  obszary  północno-wschodniej  Polski  o  dużych

walorach przyrodniczo-kulturowych, na których żubr występuje lub w przyszłości mógłby

występować.  Zostanie  w  tym  celu  opracowana  i  wdrożona  wizja  spójnego  produktu

turystycznego obejmującego m.in. główny szlak turystyczny przebiegający przez Krainę

Żubra,  symbole  graficzne,  znaki  informacyjne,  jednolitą  koncepcję  małej  architektury

opartą na tradycyjnym wzornictwie itp. 

Wg  wstępnych  założeń  programowych  gmina  Milejczyce  znajdzie  się  w  zasięgu

Krainy Żubra (Rys.14). Na obszarze objętym programem planuje się rozszerzyć zasięg

populacji  żubra.  Podstawowym  elementem  realizacji  koncepcji  jest  stworzenie

turystycznego Szlaku Żubrowego biegnącego od Siemiatycz aż po Supraśl i łączącego

cenne przyrodniczo obszary Podlasia. Szlak (ok. 250 km) będzie stanowił kręgosłup i oś

rozwoju  Krainy  Żubra,  wokół  której  skoncentrowane  zostaną  planowane  inwestycje.

Przebieg szlaku pozwala na przedstawienie obszarów południowo-wschodniego Podlasia

jako  jednego,  zwartego  obszaru  turystycznego.  Obszar  ten  oferować  będzie  szereg

uzupełniających  się  atrakcji  powiązanych  symbolem  żubra  oraz  odniesieniem  do

bogactwa  przyrodniczego  i  kulturowego  regionu.  Główny  szlak  zostanie  uzupełniony

systemem mniejszych szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych, do jazdy konnej oraz

jazdy na nartach biegowych, które podniosą atrakcyjność turystyczną Krainy, przyciągną



turystów  w  różnych  porach  roku  oraz  pozwolą  na  rozwijanie  inicjatyw  związanych  z

obsługą ruchu turystycznego (wypożyczalnie rowerów, kajaków, nart biegowych, ośrodki

jeździeckie itp.). Szlak turystyczny będzie przebiegał przez miejscowość Milejczyce. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 Nurzec Stacja

Projektowany zbiornik  retencyjny  na  rzece  Nurczyk,  na  odcinku poniżej  wsi

Borowiki, Gołubowszczyzna, na pograniczu gmin Milejczyce i Nurzec stacja oraz

wyznaczone obszary lesne

KIERUNKI

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MILEJCZYCE



Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Milejczyce 

opracowano w oparciu o uwarunkowania określone w I części studium, uwzględniając

zasady  określone  w  koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  ustalenia

strategii  rozwoju  województwa  podlaskiego,  planu  zagospodarowania  przestrzennego

województwa  podlaskiego,  strategii  rozwoju  gminy  oraz  strategii  rozwoju  powiatu

siemiatyckiego.

1. Zasady i cele zagospodarowania przestrzennego 

       1.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

Wielofunkcyjny  rozwój  obszarów  wiejskich,  jako  jeden  z  generalnych  kierunków

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju będzie realizowany przez: 

stopniową modemizację i restrukturyzację gospodarki żywnościowej jako głównego

ogniwa przekształceń stref rolniczych, 

zdynamizowanie rozwoju gospodarki turystycznej w strefach o najwyższych walorach

rekreacyjnych i krajobrazowych, 

ekologicznie  uwarunkowany  rozwój  gospodarki  leśnej  i  wodnej,  zdynamizowanie

rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej obszarów wiejskich. 

1.2. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010

Cele strategiczne rozwoju województwa. 

W strategii rozwoju województwa podlaskiego przyjęto następujące cele strategiczne:

A. województwo  podlaskie  obszarem  rozwoju  nowoczesnej  infrastruktury

technicznej, otwartym i dostępnym dla otoczenia, 

A. województwo podlaskie obszarem rozwoju gospodarczego, 

unowocześniania  rolnictwa w dostosowaniu  do  specyfiki  przestrzeni  produkcyjnej,

tworzącym sprzyjające warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości , 

C. województwo podlaskie obszarem rozwoju regionalnej infrastruktury społecznej

stosownie  do  potrzeb  i  aspiracji  mieszkańców  z  poszanowaniem  odrębności

narodowych, kulturowych i  religijnych oraz wzmacnianie  funkcji  ośrodków miejskich o

znaczeniu krajowym i regionalnym, 

C. województwo  podlaskie  obszarem  racjonalnego  wykorzystania  walorów

środowiska przyrodniczego oraz wspierania rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, 

E. województwo podlaskie obszarem wykorzystującym położenie 

przygraniczne,  wielokulturową  tradycję  oraz  unikatowe  walory  przyrodnicze  do

rozwoju współpracy międzynarodowej w tym przy - i transgranicznej. 

Priorytety rozwoju województwa. 

Do priorytetów rozwoju województwa podlaskiego zalicza się: 

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, 

- wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa, 

rozwój  instytucji  i  urządzeń  infrastruktury  społecznej  o  zasięgu  i  znaczeniu



regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i  kultury oraz

podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków regionalnych województwa i jego

integracji wewnętrznej, 

zrównoważone  gospodarowanie  przestrzenią  z  zachowaniem  ważnych  w  skali

krajowej i europejskiej walorów przyrodniczych i kulturowych, a także z ich racjonalnym

wykorzystaniem dla przyspieszonego rozwoju, 

rozwój  międzynarodowych kontaktów regionalnych  i  wymiany, w tym współpracy

przygranicznej  i  transgranicznej  województwa  z  regionami  Białorusi  i  Litwy  oraz

międzynarodowa promocja regionu, 

- rozwój ogólnodostępnego systemu edukacji w tym ustawicznego kształcenia kadr, 

dostosowanego do potrzeb- regionu. 

1.3. Plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

                    twa podlaskiego 

W planie określono generalne zady zagospodarowania przestrzennego 

województwa w zakresie: 

1) ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów, 

2) ochrony i kształtowania środowiska kulturowego, 

3) funkcji gospodarczych, 

4) kształtowania systemu osadniczego, 

5) rozwoju infrastruktury. 

1.4. Strategia rozwoju gminy Milejczyce

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.

U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) podstawą sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, określającym politykę rozwoju przestrzennego

gminy są zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Wizja i misja rozwoju gminy 

Zakłada się, że gmina Milejczyce będzie obszarem harmonijnego rozwoju rolnictwa,

turystyki,  drobnej  wytwórczości,  rosnącej  jakości  i  poziomu  życia  oraz  aktywności

społeczności lokalnej w jego kreowaniu, a mianowicie: nastąpi podniesienie poziomu i

jakości życia mieszkańców (poprawa warunków życia, podniesienie dochodów, poprawa

stanu  środowiska,  poziomu  wykształcenia,  rozwój  urządzeń  systemów  infrastruktury

technicznej) , 

 - struktura  gospodarki  będzie  wielofunkcyjna,  wiodącym  sektorem  pozostanie

rolnictwo, obok którego będzie rozwijać się turystyka, drobna wytwórczość i usługi, 

 nastąpi rozwój drobnych zakładów rolno-spożywczych, przetwarzających lokalne

płody rolne, co zapewni miejsca pracy, 

 nastąpi rozwój agroturystyki,  baza turystyczna zaspokajać będzie podstawowe

potrzeby turystów, stworzony zostanie system informacji i promocji turystycznej gminy

i jej otoczenia, 

 większość  mieszkańców  będzie  miała  wykształcenie  średnie,  podniesie  się

świadomość  ekologiczna,  system  oświaty  będzie  dostosowany  do  wymogów



gospodarki rynkowej, 

 nastąpi  wzrost  wydajności  pracy  w  rolnictwie  i  zapewnienie  opłacalności

gospodarowania  poprzez  zmniejszenie  zatrudnienia  zwiększenie  powierzchni

gospodarstw;  rozwiną  się  gospodarstwa  specjalistyczne  nastawione  np.  na  chów

bydła,  trzody  chlewnej,  specjalistyczną  produkcję  roślinną  w  oparciu  o  zasoby

dobrych gleb, 

 restrukturyzacja rolnictwa spowoduje rozwój nierolniczego, co należy uwzględnić

w zagospodarowania przestrzennego, 

 osoby dotychczas pracujące w rolnictwie będą miały możliwość zatrudnienia w

działalności pozarolniczej, w sferze produkcyjnej, usługowej, turystycznej, handlowej, 

 gmina będzie zróżnicowana w zakresie gospodarowania gruntami; w obszarach

posiadających  pełne  możliwości  rozwoju  produkcji  rolniczej  będą  przeważać

gospodarstwa wielkoobszarowe (50 i więcej ha), gdzie prowadzona będzie uprawa

roślin  przemysłowych;  na  obszarach,  gdzie  brak  jest  możliwości  intensyfikacji

rolnictwa,  rozwijać  się  będzie  drobnotowarowa  produkcja  zdrowej  żywności

agroturystyka;  wytwarzana  żywność  odpowiadać  będzie  wysokim  standardom

jakości; w gospodarstwach, które nie ulegną likwidacji i nie powiększą areału będzie

rozwijana  produkcja  szklarniowa,  ogrodnicza,  drobiarska;  będą  wdrożone  plany

działania  dla  każdego  z  gospodarstw,  sprecyzowane  specjalizacje  i  kierunki

inwestowania  gospodarstw  perspektywicznych,  co  umożliwi  planowanie

zagospodarowania  przestrzennego gminy;  zostaną  określone  podstawowe funkcje

wsi  -  wysokotowarowa,  agroturystyczna,  rolnictwa  tradycyjnego,  ekologicznego;

opracowane zostaną ogólne programy rozwoju usług turystycznych,

 nowoczesna  infrastruktura  techniczna  obejmująca  wodociągi,  kanalizację,

oczyszczalnie ścieków, system gospodarki odpadami, gazyfikację zapewni poprawę

warunków życia mieszkańców, stanu środowiska oraz atrakcyjność lokalizacyjną dla

inwestorów. 

Jako nadrzędny cel strategiczny (misja) przyjmuje się osiągnięcie trwałego rozwoju

gospodarczego i społecznego, bezpiecznego ekologicznie i akceptowanego społecznie,

podniesienie  standardu  życia  poprzez  wzrost  dochodów  mieszkańców  i  poprawę

warunków bytowych, przy pełnym wykorzystaniu  zasobów naturalnych,  kapitałowych i

ludzkich oraz położenia w niewielkiej odległości od Białowieskiego Parku Narodowego. 

Strategiczne cele i kierunki rozwoju gminy. 

A. Wzrost gospodarczy. 

B. Wygoda, bezpieczeństwo i rozwój społeczny. 

C. Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska przyrodniczego. 

Cele zagospodarowania przestrzennego.

• Cele urbanistyczne 

A. Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne poprawa

wizerunku wsi. 

B. Utrzymanie ładu przestrzennego.



C. Rewitalizacja zabudowy centrum miejscowości Milejczyce.

• Cele ekologiczne 

A. Ochrona  funkcjonowania  i  zachowanie  ciągłości  przestrzennej  systemu

przyrodniczego. 

B. Wzbogacanie i  racjonalne wykorzystanie walorów systemu przyrodniczego dla

rolnictwa i rekreacji. 

C. Utrzymanie  racjonalne  wykorzystanie  dla  potrzeb  turystyczno-krajoznawczych,

rekreacyjnych usługowych obiektów środowiska przyrodniczego. 

D. Zapewnienie  warunków  utrzymania  równowagi  przyrodniczej  i  racjonalnej

gospodarki zasobami środowiska, w szczególności przez: 

 ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,  w

tym  na  terenach  eksploatacji  złóż  kopalin,  racjonalnego  gospodarowania

gruntami,

 uwzględnienie  obszarów  występowania  złóż  kopalin  oraz  obecnych  i

przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż, 

 zapewnienie  kompleksowego  rozwiązania  problemów  wiejskiej  ze

szczególnym uwzględnieniem gospodarki  odprowadzenia  ścieków,  gospodarki

odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i

kształtowania terenów zieleni,

 uwzględnianie  konieczności  ochrony  wód,  gleby  i  ziemi  przed

zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, zapewnienie

ochrony walorów krajobrazowych środowiska. 

E. Zapewnienie  normatywnych  warunków  sanitarnych  zamieszkiwania  ludności  w

zakresie:  jakości  powietrza  atmosferycznego,  poziomu  hałasu  i  wibracji  oraz

elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. 

• Cele społeczne w zagospodarowaniu przestrzennym 

A. Tworzenie  warunków do wzrostu  ilości  miejsc  pracy, szczególnie  w urządzeniach

obsługi wsi i rolnictwa. 

B. Likwidacja  barier  architektonicznych  w  zakresie  dostępności  do  obiektów

użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

C. Dążenie do podnoszenia standardu warunków zamieszkiwania. 

D. Sprzyjanie  podnoszeniu  poziomu  wykształcenia  mieszkańców,  rozwoju  kultury,

sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

• Cele rozwoju gospodarczego 

A. Efektywne wykorzystanie niezagospodarowanego majątku, surowców lokalnych,

zasobów pracy. 

B. Rozwój funkcji produkcyjnych na wyznaczonych dla tego celu terenach. 

C. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw. 

D. Rozwój urządzeń obsługi rolnictwa i wsi. 

E. Właściwe wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa. 



F. Tworzenie warunków do rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego na terenie

gminy. 

G. Rozwój agroturystyki na terenach o odpowiednich walorach przyrodniczych.

• Cele rozwoju komunikacji i infrastruktury 

A. Zapewnienie  odpowiedniego standardu funkcjonowania drogi  krajowej,

wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych. 

B. Stworzenie systemu oczyszczania ścieków. 

C. Pełne  zaspokojenie  potrzeb  w  zakresie  zapotrzebowania  na  dostawę

energii elektrycznej, telefonizację, gazyfikację. 

D. Niedopuszczenie  do  powstawania  miejsc  niekontrolowanego

składowania odpadów.

1.5. Strategia powiatu siemiatyckiego

Cele strategiczne i operacyjne. 

Cel I. Sprawny system edukacji, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich:

 zwiększenie dostępności do szkół, 

 bogata oferta edukacyjna, dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy,

 pełna realizacja funkcji szkoły. 

Cel II.  Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich - zamożne, wszechstronnie rozwinięte

obszary wiejskie filarem gospodarki powiatu:

 efektywne gospodarstwa rolne, 

 sprawny i aktywny samorząd rolniczy, 

 racjonalne wykorzystanie potencjału  przyrodniczego, tworzenie  nowych miejsc

pracy poza rolnictwem. 

Cel III. Aktywizacja gospodarcza społeczeństwa:

 wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, 

 rozwój potencjału i poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,

 tworzenie klimatu dla napływu kapitału zewnętrznego. 

Cel IV. Ochrona i promocja dóbr środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych, utrzymanie stanu jakościowego gleb i

powietrza, 

 zachowanie walorów krajobrazu, 

 wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa, 

 współpraca  pomiędzy  jednostkami  samorządu  i  administracją  rządową  w

zakresie monitoringu i ochrony zasobów środowiska naturalnego,

 właściwy stan i skuteczna ekspozycja dóbr dziedzictwa kulturowego,

 szeroka oferta usług kulturalnych. 

Cel V. Wzrost atrakcyjności zamieszkiwania na terenie powiatu:

 rozwinięte mieszkalnictwo,

 sprawna infrastruktura komunikacyjna,



 atrakcyjny rynek pracy,

 wysoki poziom usług nierynkowych, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego. 

2. Zmiany w strukturze przestrzennej  gminy oraz  przeznaczenie

terenów 

2.1. Zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy Milejczyce 

Zmiany  struktury  przestrzennej,  realizujące  wyznaczone  cele  będą  oparte  na

następujących zasadach:

 wdrażanie  norm  sanitarnych,  technologii  przyjaznych  środowisku  oraz

oszczędności surowców i energii, 

 wdrażanie normatywów i standardów urbanistycznych cywilizacyjnych w modernizacji

i  przekształceniach  systemu  osadniczego,  tworzenie  warunków  przestrzennych

infrastruktury, restrukturyzacji i rozwoju turystyki, 

 kształtowanie  struktur  przestrzennych  umożliwiających  rozwój  infrastruktury

społecznej,  ochronę,  wzbogacanie  i  racjonalne  wykorzystanie  środowiska

przyrodniczego,  ochronę  krajobrazu  kulturowego  i  obiektów  zabytkowych  przed

zniszczeniem, degradacją i dewaloryzacją. 

Zmiany struktury przestrzennej oraz zmiany przeznaczenia terenów będą dotyczyć

przede  wszystkim  obszarów  predysponowanych  do  wykorzystania  inwestycyjnego  w

zakresie  budownictwa  usługowego,  produkcyjnego,  mieszkaniowego  i  zagrodowego,

urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesień gruntów rolnych. 

2.2. Obszary zabudowane wymagające przekształceń i rehabilitacji

Zabudowa  wymagająca  szczególnej  uwagi  znajduje  się  przede  wszystkim  w

miejscowości  gminnej  Milejczyce.  Szereg  obiektów  budowlanych  oraz  układ

urbanistyczny część miejscowości podlegają ochronie konserwatorskiej. W historycznym

obszarze miejscowości należy: 

 zachować istniejący przebieg ulic, z chować istniejące linie zabudowy, 

 zachować istniejąca skalę zabudowy tradycyjnej małomiasteczkowej, jej gabaryty

i kształt dachów, 

 w przypadku nowych inwestycji należy stosować tradycyjne materiały budowlane,

tynki  gładkie,  stolarkę  drewnianą,  krycie  dachów  blachodachówką,  dachówką

ceramiczną lub blachą gładką 

Rehabilitacji wymaga obszar centrum Milejczyc. Należy dokonać odtworzenia rynku u

zbiegu ulic 3 Maja i Parkowej przywrócić mu właściwą, historyczną rolę centralnej części

miejscowości  z  funkcją  centro  i  kulturotwórczą  z  wyeksponowaniem  budynku  byłej

synagogi nadając jej właściwą funkcję. W tym celu należy opracować architektoniczną

koncepcję  zagospodarowania  rynku  w  oparciu  o  ustalenia  konserwatorskie,  z

uwzględnieniem następujących zaleceń: 

 zastosować utwardzoną posadzkę placu z elementami zieleni,  usunąć zbędne



krzaki i trawniki oraz bezwartościowe drzewa, 

 umożliwić przekształcenia istniejących obiektów na nieruchomościach

 w sąsiedztwie placu w celu utworzenia zabudowy pierzejowej, 

 opracować  projekt  organizacji  ruchu  kołowego,  uwzględniający  pierwszeństwo

osób  pieszych  (strefa  ruchu  uspokojonego)  w  obszarze  przebiegu  drogi

wojewódzkiej, 

 dokonać  podziałów  geodezyjnych  umożliwiających  właściwą  obsługę

komunikacyjną

    2.3. Wsie i sołectwa

Tereny  zabudowy  pozostałych  jednostek  osadniczych  ukształtowane  są

przeważnie w formie skupionej zabudowy zagrodowej ulicówek i wielodrożnic oraz w

formie siedlisk - kolonii rozrzuconych w terenie. 

Zasady gospodarowania terenami zabudowanymi w obszarze jednostek 

osadniczych: 

- utrzymanie obiektów mieszkalnych i inwentarskich we właściwym stanie technicz

  nym, 

- adaptacje nieużytkowanych obiektów, 

- uzupełnianie wolnych przestrzeni vv zabudowie zagrodowej wsi obiektami o funkcji

mieszkaniowej,  rekreacyjnej  i  usługowej  (w  tym  nieuciążliwe  rzemiosło)  pod

warunkiem  zapewnienia  ładu  przestrzennego  i  harmonii  z  otoczeniem

(ograniczenie  wysokości  do  2  kondygnacji,  utrzymanie  tradycyjnej  formy

architektonicznej budynków), 

- dążenie do niepowiększania i nierozpraszania obszarów zabudowanych poprzez 

wprowadzanie zakazów zabudowy poza obszarami zabudowanymi, 

- modernizacja i odbudowa siedlisk, które są bardzo dobrze wpisane w krajobraz, 

szczególnie w obszarach predystynowanych do rozwoju agroturystyki i rekreacji. 

2.4. Obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę

Z analizy tendencji  demograficznych vvynika, że stan ludności w okresie

ostatnich  lat  stabilizuje  się.  Potrzeby demograficzne  nie  wymuszają  konieczności

wyznaczania  nowych  terenów  pod  zabudowę  rnieszkaniową  i  zagrodową  w

miejscowości Milejczyce i pozostałych miejscowościach gminy. W celu racjonalnego

wykorzystania  terenów  oraz  kształtowania  obszarów  zwartej  zabudowy  należy

przeznaczać na cele budowlane tereny dotychczas niezainwestowane , znajdujące

się  w  otoczeniu  terenów  zabudowanych  oraz  położone  na  ich  obrzeżach  w

bezpośrednim sąsiedztwie. 

2.5. Obszary pod działalność inwestycyjną niemieszkaniową

Tereny,  na  których  może  być  prowadzona  działalność  inwestycyjna  tj.



działalność  gospodarcza  w  zakresie  usług,  handlu,  nieuciążliwego  rzemiosła,

drobnej  wytwórczości,  związanych  z  obsługą  rolnictwa,  komunikacji  j  turystyki

proponuje się wyznaczyć n~ następujących obszarach: 

- w miejscowości Mi!ejczyce w sąsiedztwie placu u zbiegu ulic 3 Maja i Parkowej od

strony  północnej  i  wschodniej  w  połączeniu  z  funkcją  mieszkaniową,  wzdłuż

głównych ciągów komunikacyjnych w szczególności 

ulicy 3 Maja, utrzymać dotychczasową funkcję produkcyjną i usługową na 

terenach w części południowej i wschodniej, 

-  w  obszarach  zabudowy  zagrodowej  w  pozostałych  miejscowościach  dopuścić

funkcję usługowo - handlową i nieuciążliwych zakładów, których oddziaływanie nie

wykracza poza granice nieruchomości inwestora, 

-  przy drodze wojewódzkiej  i  drogach powiatowych dopuścić  lokalizację  obiektów

związanych z obsługą podróżnych i turystyką (stacje benzynowe, motele, warsztaty

samochodowe). 

Tereny, na których może być prowadzona działalność produkcyjna mogąca

powodować uciążliwości dla otoczenia (wysokotowarowe fermy hodowlane, zakłady

przetwórstwa  rolno  -  spożywczego  i  przemysłowe)  należy  w  planach

zagospodarowania przestrzennego wyznaczać na niskich klasach gruntu, z dobrym

dojazdem, poza zabudową mieszkaniową. 

2.6. Obszary pod zabudowę urządzeniami infrastruktury społecznej (szkolnic-

       two, sport, ochrona zdrowia, opieka społeczna)

 

Obecne  potrzeby  w  zakresie  terenów  przeznaczonych  na  urządzenia

infrastruktury społecznej, w tym m.in. szkolnictwa i ochrony zdrowia są zaspokojone.

W związku z tym nie zachodzi potrzeba przeznaczania nowych obszarów. 

Tereny dotychczas przeznaczone na cele szkolnictwa, oświaty, ze względu

na  likwidację  szkół  podstawowych,  powinny  zostać  dostosowane  do  potrzeb

wynikających z obecnych uwarunkowań. 

Zmiany  funkcji  wymagają  tereny  byłych  szkół  w  Wałkach,  Rogaczach,

Pokaniewie. Obiekty szkolne wraz z terenami przyległymi mogą być przeznaczone

na działalność produkcyjno - usługową, turystyczną lub charytatywno opiekuńczą. W

szczególności  budynek  byłej  szkoły  w  Rogaczach,  ze  względu  na  jego  układ

przestrzenny i stan techniczny może pełnić funkcje np. domu opieki społecznej. 

2.7. Obszary pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową

Budownictwo  mieszkaniowe  i  zagrodowe  należy  lokalizować  w  obrębie

obszarów zabudowy lub bezpośrednio do nich przyległych lub w granicach siedlisk

zabudowy  kolonijnej.  Poza  tymi  obszarami  należy  wprowadzić  w  miejscowych



planach  zagospodarowania  przestrzennego  zakaz  zabudowy  tego  rodzaju,  w

szczególności  na  gruntach  lepszych  niż  V,  VI  klasa  bonitacyjna.  Nie  należy

dopuszczać do realizowania zabudowy rozproszonej. 

Zabudowa powinna być realizowana wg następujących zasad: 

- utrzymanie formy architektonicznej zabudowy odpowiedniej do skali i charakteru 

  miejscowości, 

- nawiązywanie do tradycji regionalnych (kształty dachów, rodzaj materiałów), 

  ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych. 

Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy należy określić w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W  obszarze  miejscowości  Milejczyce  należy  utrzymać  teren  pod

budownictwo mieszkaniowe wyznaczony we wcześniej obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Możliwe  jest  powiększenie

obszaru  wyznaczonego  pod zabudowę na terenach  przeznaczonych pod  uprawy

polowe,  łąki  pod  warunkiem,  że  będą  stanowić  uzupełnienie  dotychczasowych

terenów budowlanych  w formie  zwartych  kompleksów oraz  nie  znajdować  się  w

obszarze zagrożenia powodziowego. 

Przeznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe wynika z

tendencji  zwiększania  powierzchni  działek  budowlanych  o  charakterze

mieszkaniowym,  wymiany  substancji  mieszkaniowej  wymagającej  większych

powierzchni  gruntu  oraz  specyfiki  miejscowości  narzucającej  utrzymanie  niskiej

zabudowy. 

Potencjalne obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

w Milejczycach znajdują się na niezabudowanych terenach: 

- w południowej części miejscowości w rejonie ulic Nowy Świat, Jałtuszczyki,

  wschodniej części w rejonie ulic Wodociągowej i Szkolnej, 

- od strony południowej ulicy Kościelnej z zachowaniem zadrzewionych terenów przy

   ul. Szkolnej. 

Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w części obszaru

położonego w Milejczycach po zachodniej  stronie  nieurządzonej  ulicy  bez  nazwy

odchodzącej od ulicy Browarnej w kierunku północnym. Warunkiem przeznaczenia

przedmiotowego  terenu  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na  funkcje

zabudowy  mieszkaniowej  jest  sporządzenie  problemowego  opracowania

ekofizjograficznego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rozpoznania  uwarunkowań

gruntowo - wodnych. 

Z  uwagi  na  specyfikę  rozwoju  rolnictwa  w  kierunku  produkcji  średnio  i

wielkotowarowej nowe obszary budownictwa zagrodowego powinny być usytuowane

na  obrzeżach  miejscowości,  poza  bezpośrednim  sąsiedztwem  zabudowy

mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej w celu wyeliminowania uciążliwości. 



2.8. Obszary pod zabudowę rekreacyjną

Obszarami predestynowanymi do funkcji rekreacyjnej mogą być w części

tereny  przylegające  od  północnej  strony  do  istniejącego  zbiornikawodnego  w

Milejczycach  oraz  położone  na  obrzeżach  planowanego  zbiornika  wodnego  w

rejonie wsi  Rogacze,  Borowiki  i  Gołubowszczyzna.  Tereny te powinny być objęte

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym należy określić

szczegółowo zasady parcelacji  gruntów, rodzaj zabudowy, rozwiązania w zakresie

gospodarki ściekowej i odpadami. 

Funkcję rekreacyjną mogą pełnić niewykorzystywane budynki w istniejącej

zabudowie zagrodowej szczególnie w rejonach położonych w otoczeniu kompleksów

leśnych we wsiach we wschodniej części gminy. 

3. Kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  i  użytkowania

terenów oraz wytyczne określania wymagań w planach miejscowych

3.1. Minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne

Linie zabudowy. 

1)  Należy przyjąć zasadę lokalizacji ustalania nieprzekraczalnych linii zabudowy w 

obszarach zabudowanych lub przeznaczanych w planach miejscowych pod 

zabudowę w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy na działkach sąsiednich, 

przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie zachowania 

odległości projektowanych budynków od istniejących lub projektowanych 

krawędzi jezdni dróg powiatowych i gminnych oraz drogi wojewódzkiej; 

2) Linie  zabudowy  obowiązujące  nawiązujące  do  historycznych  linii  należy

stosować  na  terenach  o  wartościach  kulturowych  w  uzasadnionych

uwarunkowaniach,  w  szczególności  w  obszarach  wsi  o  ukształtowanym,

historycznym układzie zabudowy wzdłuż ulic takich jak: Sobiatyno, Miedwieżyki,

Lubiejki,  Biełki,  Nowosiółki  (w  obszarze  drogi  gminnej),  Pokaniewo  oraz  w

szczególności w obszarze objętym ochroną konserwatorską w Milejczycach, 

3) Należy stosować zasadę lokalizacji budynków mieszkalnych w części frontowej

działek od strony ulic, zabudowę gospodarczą i inwentarską lokalizować poza

strefą zabudowy budynków mieszkalnych. 

               Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek, 

               udział powierzchni biologicznie czynnej. 

1) Dla  zabudowy  mieszkaniowej  i  zagrodowej  maksymalny  wskaźnik  powinien

wynosić 50%, pod warunkiem zachowania powierzchni biologicznie czynnej nie

mniejszej niż 25% powierzchni działki budowlanej, 

2) Dla zabudowy rekreacyjnej - 30%, pod warunkiem zachowania powierzchni 

biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60% powierzchni działki budowlanej, 



3) Dla  zabudowy  usługowej  i  produkcyjnej  nie  jest  zasadne  ograniczanie

powierzchni  zabudowy  działek,  należy  jednak  zachować  minimum  15%

powierzchni biologicznie czynnej. 

Gabaryty i wysokość zabudowy. 

1) Zabudowa  mieszkaniowa  w  obszarze  Milejczyc  do  dwóch  kondygnacji

nadziemnych, w uzasadnionych sytuacjach do trzech, pod warunkiem, że trzecią

kondygnację stanowi poddasze użytkowe), na obszarach pozostałych jednostek

osadniczych - do 2 kondygnacji nadziemnych, 

2) Wysokość  obiektów  w  zabudowie  produkcyjnej  należy  ustalać  w  planach

miejscowych  w  zależności  od  specyfiki  terenu  i  otoczenia  w  sposób

niepowodujący dominant przestrzennych oraz kolizji z wartościami kulturowymi i

krajobrazowymi, 

3) Ograniczenia w zakresie wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów sakralnych i

kultu religijnego. 

Szerokości elewacji frontowych. 

1) Parametry  elewacji  budynków  w  zabudowie  mieszkaniowej,  zagrodowej  i

usługowej  należy  ustalać  w  planach  miejscowych  w  obrębie  jednostek

urbanistycznych  w  obszarach  zabudowanych  w  nawiązaniu  do  istniejącej

zabudowy, 

2) W obszarach niezabudowanych przeznaczanych w planach miejscowych pod

zabudowę należy dążyć do ujednolicania form architektonicznych i  gabarytów

budynków wyodrębnionych obszarów  w ramach  kwartałów  ulic  lub  jednostek

urbanistycznych. 

Geometria dachów (kąty nachylenia połaci, wysokości kalenic, układy 

połaci dachowych). 

1) W zabudowie mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej nie stosować dachów 

płaskich, 

2)    Układy połaci 

dachowych i kąty nachylenia powinny nawiązywać do historycz-

       nych    form zabudowy lokalnej o możliwie prostej geometrii, 

3) Ograniczenia w zakresie geometrii dachów nie dotyczą obiektów sakralnych i 

kultu religijnego oraz obiektów w zabudowie produkcyjnej. 

Dla  zabudowy  usługowej  należy  ustalić  w  planach  miejscowych

odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników

stałych  i  przebywających  okresowo,  w  tym  również  miejsca  postojowe  dla

samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 

         

               3.2. Tereny do wyłączenia spod zabudowy

Wprowadzanie zakazów zabudowy w planach miejscowych powinno 

wynikać z następujących przesłanek:



- zagrożenie powodziowe, 

- ochrona przyrody, 

- ochrona środowiska (wód, gleb). 

Zakazem  zabudowy  należy  objąć  między  innymi  część  terenów  wokół

istniejących projektowanych zbiorników wodnych w Milejczycach i Gołubowszczyźnie

poza  terenami  zorganizowanej  zabudowy  wyznaczonymi  w  planach

zagospodarowania  przestrzennego.  Szczegółowe  wyznaczenie  terenów  powinno

nastąpić na etapie sporządzania planów miejscowych po przeprowadzeniu analiz w

zakresie uwarunkowań ekofizjograficznych. 

4. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego 

4.1. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Oz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.)

oraz przepisów szczególnych: 

- ustawa o ochronie przyrody, 

- Prawo wodne, 

- Prawo geologiczne i górnicze,

 -ustawa o lasach, 

- Prawo łowieckie, 

- ustawa o rybactwie śródlądowym, 

-ustawa o rybołówstwie morskim, 

-ustawa o ochronie zwierząt, 

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

       Celem ochrony zasobów środowiska jest: 

1) Ochrona powietrza polegająca na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości przez:

a. utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla 

nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 

b. zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one utrzymane. 

2) Ochrona  wód  polegająca  na  zapewnieniu  ich  jak  najlepszej  jakości,  w  tym

utrzymaniu  ilości  wody  na  poziomie  zapewniającym  ochronę  równowagi

biologicznej przez: 

a. utrzymanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym

w przepisach, 

b. doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami prawa

poziomu, gdy nie jest on osiągnięty. 



3) Ochrona powierzchni ziemi polegająca na zapewnieniu jak najlepszej jej 

jakości poprzez: 

a .. racjonalne gospodarowanie, 

b. zachowanie wartości przyrodniczych, 

c. zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 

d. ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, 

e. utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardów, 

f. doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych 

standardów, gdy nie są one dotrzymane, 

g. zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych 

dóbr kultury. 

4) Ochrona przed hałasem polegająca na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

akustycznego środowiska przez: 

a. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym

poziomie, 

b. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest 

on utrzymany. 

5) Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polegająca na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska przez: 

        a. utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub

            co najmniej na tych poziomach, 

        b. zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopusz-

czalnych gdy nie są one dotrzymane. 

6) Ochrona kopalin polegająca na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 

kompleksowym wykorzystaniu kopalin w tym kopalin towarzyszących. 

7) Ochrona zwierząt oraz roślin polegająca na: 

a. zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i 

utrzymaniu równowagi przyrodniczej, 

b. tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju optymalnego spełniania przez 

zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku, 

c. zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko,

które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt i roślin,

d. zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 

8) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polegające na zapobieganiu lub 

ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii. 

       

         4.2. Ochrona powierzchni ziemi



Na obszarze gminy ochrona powierzchni ziemi powinna polegać na: 

- przywróceniu do właściwego stanu powierzchni ziemi w miejscach punktów

   eksploatacji kopalin pospolitych, 

- prowadzeniu eksploatacji kopalin zgodnie z wymogami prawnymi w miejscach 

wyznaczonych o udokumentowanych złożach (ustawa Prawo geologiczne i 

górnicze Dz. U. z 1994r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), 

- kontrolowaniu wznoszenia obiektów budowlanych i urządzeń w sposób 

uniemożliwiający szkodliwy wpływ na powierzchnię ziemi poprzez właściwe 

przeznaczanie terenów pod zabudowę w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminym, 

- właściwym określeniu w wykorzystania nieużytków i planu. 

      4.3. Ochrona gleb

Ochrona  gleb  polega  na  nienaruszaniu  ich  wartości  przyrodniczych  i

produkcyjnych  przy  ich  gospodarczym  wykorzystywaniu,  natomiast  w  terenach

zdegradowanych przywracaniu im tych wartości 

Zasady ochrony gleb są określone przepisami ustawy z dnia 3 luteg01995r.

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78 z późno zm.). 

W obszarze gminy Milejczyce ochrona gleb powinna polegać na:

 - nieprzeznaczaniu gleb klas '" i IV na cele nierolnicze, 

- przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowych gleb na terenach przesuszonych,

w dolinach cieków wodnych oraz poprzez wapnowanie gleb na terenie całej gminy, 

-  rekultywacji  i  zagospodarowaniu  terenów zdegradowanych  w  wyniku  wcześniej

prowadzonej eksploatacji kopalin oraz zapobieganiu dalszej degradacji. 

4.4. Gospodarka wodna i ochrona wód

Zasady  gospodarowania  zasobami  wodnymi  i  ochrony  wód  określają

przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1299 z późno zm.) Prawo

wodne. 

Do zakresu zadań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi na 

terenie gminy należy: 

- usprawnienie eksploatacji systemów melioracyjnych w zakresie nawadniania, 

-  budowa  zbiornika  wodnego  na  rzece  Nurczyk  w  okolicach  wsi  Gołubowszczyzna

wspólnie z gminą Nurzec Stacja oraz renowacja istniejącego zbiornika w Milejczycach, 

- właściwe utrzymanie i gospodarowanie wodą w istniejących stawach rybnych w 

okolicach wsi Pokaniewo, 

- zwiększenie retencyjności gleb poprzez odpowiednią gospodarkę rolną, ustanawianie 

lasów wodochronnych, 

- prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi opartej na zasadach 

zlewniowego gospodarowania wodą. 

Do zakresu zadań związanych z ochroną wód powierzchniowych i 



podziemnych należy: 

-  poprawa stanu czystości  wód- płynących i  wód gruntowych poprzez porządkowanie

gospodarki  wodno  -  ściekowej,  budowa  systemu  kanalizacji  sanitarnej,  likwidacja

szamb, budowa biologicznych zagrodowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych

gospodarstw  lub  grupy  gospodarstw,  ograniczenie  stosowania  wysokotoksycznych

środków ochrony roślin i nawozów w strefach brzegowych cieków wodnych, 

-  tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków, wykorzystanie naturalnych i sztucznych 

zbiorników wodnych jako biofiltrów, 

- ochrona ujęć wód podziemnych na cele publiczne poprzez ustanawianie stref ochrony 

bezpośredniej i pośredniej, 

- poprzedzanie inwestycji melioracyjnych ekspertyzami ekologicznymi, 

- nawozy naturalne w postaci płynnej, gnojowicę i gnojówkę przechowywać w szczelnych

zbiornikach o pojemności wystarczającej na zgromadzenie co najmniej 4 miesięcznej

produkcji tego nawozu. 

4.5. Ochrona powietrza

Ochrona powietrza powinna polegać przede wszystkim na ograniczeniu emisji

niskich  poprzez  zmianę  indywidualnych  systemów  grzewczych  i  stopniową  zmianę

czynnika grzewczego z węgla i drewna na gaz ze zbiorników, energię elektryczną, olej

opałowy lekki, energię słoneczną, biomasę. 

             4.6. Ochrona ludzi i środowiska przed hałasem, wibracjami i prominio

                    waniem elektromagnetycznym niejonizującym 

Ochrona ludzi i środowiska przed działaniem hałasu, wibracji i promieniowania

elektromagnetycznego  niejonizującego  na  terenie  gminy  powinna  polegać  przede

wszystkim na: 

-  ograniczaniu  hałasu  komunikacyjnego,  szczególnie  w  rejonie  drogi  wojewódzkiej  i

punktowych źródeł hałasu poprzez tworzenie zielonych pasów ochronnych oraz zmianę

urządzeń i technologii, 

-  przestrzeganiu  zasady wyznaczania  terenów na lokalizację  obiektów stałego pobytu

ludzi w oddaleniu od obiektów i urządzeń emitujących hałas i wibracje, unikaniu kolizji

planowanej trasy linii energetycznej 110 kV z terenami zabudowanymi, 

-  niewyznaczaniu  terenów  pod  zabudowę  w  obszarze  potencjalnego  oddziaływania

promieniowania elektromagnetycznego w rejonie istniejącej linii 110 kV oraz urządzeń

radiotelekomunikacyjnych. 

4.7. Ochrona szaty roślinnej

Ochrona szaty roślinnej powinna obejmować: 

- ochronę istniejących lasów przed zmianą przeznaczenia na cele nieleśne (ustawa o

ochronie gruntów rolnych i leśnych) , zagrożeniami pożarowymi i chorobotwórczymi, 



- racjonalną gospodarkę zasobami leśnymi ograniczanie wielkościpozyskiwania drewna 

do ustaleń zawartych w planach urządzania lasu, 

- zachowanie istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia oraz wprowadzanie i wzbogacanie

otwartego krajobrazu zadrzewieniami: śródpolnymi, na poboczach dróg, brzegach 

cieków wodnych, składowisku odpadów, wokół budynków. 

4.8. Ochrona przyrody

Ochrona przyrody na terenie gminy powinna polegać na: 

-  poddaniu  pod  ochronę  tworów  przyrody  żywej  i  nieożywionej,  pozostałości

ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych

i typów środowisk, 

- zachowaniu w należytym stanie obiektów i obszarów objętych ochroną, 

kształtowaniu ekologicznej funkcji gminy poprzez tworzenie ciągłego przestrzennie 

systemu powiązań przyrodniczych (dolinki, małe cieki, mokradła, torfowiska, cenne 

zespoły roślin, ostoje zwierząt itp.), w którym zagospodarowanie przestrzenne 

podporządkowane będzie podstawowej funkcji ekologicznej. 

4.9. Ochrona krajobrazu kulturowego

Obszarami  o  szczególnych  wartościach  predystynowanymi  do  ochrony

krajobrazu  kulturowego  są  tereny  wiejskie  z  tradycyjną  niezniekształconą  zabudową

niepohamowanymi trendami cywilizacyjnymi z lat 70 i 80 ubiegłego wieku oraz pseudo

nowoczesną zabudową mieszkaniową z lat ostatnich. Na terenie gminy praktycznie w

każdej  z  wsi  można spotkać elementy krajobrazu kulturowego,  które  powinny zostać

poddane ochronie. Granice tych obszarów 

powinny zostać wyznaczone przy sporządzaniu zagospodarowania przestrzennego

po  dokonaniu  urbanistycznej.  Plany  miejscowe  są  podstawowym  i  instrumentem

ochrony. 

Ochrona krajobrazu kulturowego powinna być oparta na następujących 

zasadach: 

- zachowanie atrakcyjnego wyglądu wsi z najlepszych punktów widokowych, 

- zachowanie i eksponowanie najważniejszych elementów w strukturze wsi, 

elementów dominujących np. wieży kościoła, cerkwi, 

- niewprowadzanie współczesnych dominant, ale zachowaniu przebiegu 

historycznych dróg, 

- kontynuacja historycznego rozplanowania parceli, charakterystycznego dla typu 

wsi, 

- kontynuacja charakterystycznych dla danej miejscowości układów ruralistycznych, 

- zachowanie zieleni przydrożnej, śródpolnej, towarzyszącej siedliskom. 



5. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytków są: 

- wpis do rejestru zabytków, 

- uznanie za pomnik historii, 

- utworzenie parku kulturowego, 

- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

        Zabytkami objętymi formą ochrony (wpisanymi do rejestru zabytków) są obszary

i obiekty wymienione w pkt 6.2.1. uwarunkowań, w otoczeniu których dopuszcza się 

nowe inwestycje przy uwzględnieniu następujących warunków: nowe inwestycje nie 

mogą zasłaniać, ani szpecić wymienionych obiektów, linią zabudowy i gabarytami 

winny nawiązywać do zabytków istniejących. 

Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagają następujące 

działania: 

- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku lub jego otoczeniu, 

- podział lub scalanie nieruchomości, 

- usunięcie drzew lub krzewów, 

- przemieszczanie, 

- zmiana przeznaczenia I~b sposobu wykorzystania, umieszczaniu

   urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów. 

Ochrona pozostałych zabytków, wymienionych w pkt.6.2.2.

uwarunkowań powinna polegać na: 

- zakazie rozbudowy istniejących obiektów, 

- stosowaniu tradycyjnych materiałów przy pracachremontowo konserwatorskich 

(drewno, cegła, dachówka, itp.), 

- zakazie budownictwa wielkopłytowego, 

- określaniu gabarytów projektowanych obiektów, 

- zakazie lokalizacji obiektów zakłócających kompozycje przestrzenne, 

porządkowaniu istniejącej zabudowy tymczasowej. 

Sposoby ochrony zabytków archeologicznych określono w pkt.6.2.3. 

uwarunkowań. 

Wszelkie  inne  przedsięwzięcia  planowane  w  miejscach  występowania

stanowisk  archeologicznych  należy  uzgadniać  z  wojewódzkim  konserwatorem

zabytków  i  poprzedzić  je  wyprzedzającymi  badaniami  archeologicznymi,  zaś  w

przypadku  prac  prowadzonych  w  ich  sąsiedztwie  wymagane  są  nadzory

archeologiczne. 

W zakresie przebudowy, rozbudowy, rozbiórki zabytków nie wpisanych do

rejestru  zabytków  organ  administracji  architektoniczno  -  budowlanej  wydaje



pozwolenie  w  uzgodnieniu  z  wojewódzkim  konserwatorem  zabytków.  Zgodnie  z

przepisami ustawy wójt  gminy jest obowiązany do prowadzenia gminnej ewidencji

zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,

objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

Na  terenach  zabytkowych  cmentarzy  wymienionych  w  pkt.6.2.2.

uwarunkowań  prace  porządkowe  i  pielęgnacyjne  zieleni  oraz  prace  renowacyjne

dawnych  nagrobków  i  krzyży  powinny  być  prowadzone  w  uzgodnieniu  z

wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

W  odniesieniu  do  dóbr  kultury  współczesnej,  wskazanych  w  pkt  6.3.

uwarunkowań,  należy  przyjąć  generalną  zasadę  zachowania  formy  i  stylu

architektonicznego istniejących obiektów oraz określenia właściwej ekspozycji. 

6.1. Komunikacja 

6.1.1. Sieć drogowa

 

Droga wojewódzka nr 693. 

Parametry  techniczne  i  użytkowe  drogi  należy  przyjmować  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  określonymi  w  rozporządzeniu  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999r. nr 43, poz. 430), a w szczególności: 

1) odstępy między skrzyżowaniami drogi klasy Z z drogami innych klas powinny 

wynosić: 

poza terenem zabudowy nie mniej niż 500m, wyjątkowo nie mniej niż 250m, 

w terenie zabudowanym nie mniej niż 300m, wyjątkowo nie mniej niż 150m, 

2) należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów przez zapewnienie dojazdu z dróg

niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę, 

3) szerokość pasa drogowego dla drogi klasy technicznej Z powinna wynosić min. 

20m. 

Obiekty budowlane należy lokalizować, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o

drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000r.  Nr  71,  poz.  838  ze  zm.),  poza  pasem

drogowym w odległości od krawędzi jezdni nie mniejszej niż: 

8 m na terenie zabudowanym, 

20 m poza terem zabudowanym. 

Odległość  budynków  przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  powinna

zapewniać ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem drogi. Należy ją określać

na  podstawie  natężenia  ruchu  pojazdów,  pomiaru  hałasu  i  drgań.  Wg  zaleceń

zarządcy drogi niskie budynki mieszkalne powinny być lokalizowane w odległości nie

mniejszej niż 30m od krawędzi jezdni. 

Drogi powiatowe. 



Zgodnie z art.6a ust.1 ustawy do dróg powiatowych zalicza się drogi inne

niż  krajowe  i  wojewódzkie,  stanowiące  połączenia  miast  będących  siedzibami

powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

Do dróg klasy technicznej Z (zbiorczej) zalicza się następujące drogi: 

- 03847 Boćki - Dubno - Śnieżki - Sasiny - droga 693, 

- 03857 Hornowo - Choroszczewo - Pokaniewo - Grabarka - Milejczyce, 03875 

Milejczyce - Nurczyk - Nurzec Wieś - Tymianka - Litwinowicze Klukowicze - 

Wyczółki, 

- 03883 Milejczyce - Rogacze - Miedwieżyki - droga nr 66. 

Pozostałe drogi powiatowe posiadają klasę techniczną L (lokalne). 

Drogi powiatowe tworzące połączenia między siedzibą gminy Milejczyce, a

siedzibami gmin sąsiednich tworzą dość dobrą sieć połączeń, jednakże ze względu

na  ich  stan  techniczny  i  postępujący  wzrost  ruchu  kołowego  należy  liczyć  się  z

koniecznością ich modernizacji i dostosowania do wymaganych parametrów. 

Zgodnie z przepisami ustawy, obiekty budowlane należy sytuować w odległości od 

zewnętrznej krawędzi jezdni dróg powiatowych nie mniejszej niż: 

- 8 m na terenie zabudowanym, 

- 20 m poza terem zabudowanym. 

Należy zapewnić zachowanie koniecznego pola widoczności w obrębie 

skrzyżowań z innymi drogami. 

Drogi gminne. 

Zgodnie z art.7 ust.1 wyżej cyt. ustawy do dróg gminnych zalicza się drogi o

znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniająca sieć

dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Wewnętrzne potrzeby transportowe gminy będą realizowane poza drogami 

wojewódzką i powiatowymi - przede wszystkim drogami gminnymi. 

Bieżące remonty modernizację dróg należy wykonywać 

z uwzględnieniem priorytetów dla: 

1) odcinków obsługujących największą liczbę mieszkańców obszary o najwyższej w 

skali gminy aktywności gospodarczej, 

2) odcinków o największych zagrożeniach funkcjonowania ruchu. 

Docelowo należy przewidzieć, że wszystkie drogi zaliczone do kategorii 

dróg gminnych powinny posiadać nawierzchnię twardą ulepszoną. 

Parametry  techniczne  i  użytkowe  dróg  gminnych  należy  przyjmować

zgodnie  z  rozporządzeniem  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy o  drogach  publicznych obiekty  budowlane

należy sytuować w odległości  od zewnętrznej  krawędzi  jezdni  dróg gminnych nie

mniejszej niż: 

- 6 m na terenie zabudowanym, 



- 15 m poza terem zabudowanym. 

6.1.2. Kolej 

Modernizacja  linii  i  urządzeń kolejowych na trasie  z  Siedlec  w kierunku

Siemianówki i Białegostoku powinna umożliwić dostosowanie kursowania pociągów

do  prędkości  100km/h,  stosownie  do  międzynarodowych  i  krajowych  potrzeb

przewozowych  oraz  wymogów  ekonomiki.  Stworzy  to  poprawę  obsługi  ludności

gminy w zakresie komunikacji  zbiorowej.  Wraz ze wzrostem prędkości pociągów i

natężeniem  ruchu  kolejowego  należy  liczyć  się  również  ze  zwiększeniem

uciążliwości  w  zakresie  drgań  hałasu.  W  obszarach  zabudowanych  oraz  przy

wyznaczaniu terenów pod zabudowę, w szczególności obiektów przeznaczonych na

stały pobyt ludzi, należy zapewnić ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem linii

kolejowej. 

Właściwe funkcjonowanie linii kolejowej mogłoby mieć większe znaczenie w zakresie

obsługi ruchu osobowego związanego z obsługą części sołectw wschodniej części

gminy. 

6.1.3. Komunikacja autobusowa 

Przewiduje się oparcie publicznej komunikacji zbiorowej na transporcie 

autobusowym. Należy stworzyć warunki do obsługi komunikacyjnej 

z  zachowaniem  standardu  maksymalnej  odległości  od  miejsca  zamieszkania  do

przystanku  autobusowego  2  km.  Urządzenia  i  środki  transportowe  powinny  być

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Podstawowym  warunkiem,  aby  przedsiębiorstwa  autobusowe,  czy  indywidualni

przewoźnicy  byli  zainteresowani  obsługą  komunikacyjną  miejscowości  na  terenie

gminy jest odpowiedni standard techniczny dróg. 

6.1.4. Tereny do wytyczenia ścieżek rowerowych 

Ścieżki rowerowe powinny pełnić przede wszystkim rolę komunikacyjnych 

szlaków turystycznych w obszarach potencjalnie atrakcyjnych dla turystów. W 

związku z tym, należy przy modernizacji istniejącej sieci drogowej przewidzieć 

możliwość wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych o 

parametrach zgodnych z obowiązującymi wymogami. Atrakcję turystyczną może 

stanowić szlak turystyczny utworzony w ramach Programu "Żubr" biegnący w 

kierunku gminy Czeremcha poprzez kompleksy leśne. Ścieżki rowerowe powinny też 

pełnić rolę komunikacyjną dla mieszkańców gminy. Wyznaczenie odpowiednich 

ciągów rowerowych przyczyni się do wygody i bezpieczeństwa ruchu. Ze względów 

bezpieczeństwa ruchu należy przewidzieć realizację ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość Milejczyce. 

          

                6.2. Zaopatrzenie w wodę

Z uwagi na fakt, że gmina Milejczyce jest w całości zwodociągowana nie



zachodzi potrzeba kompleksowej rozbudowy sieci wodociągowej. Należy dążyć do

włączenia wszystkich gospodarstw do systemu wodociągowego, w tym zabudowy

kolonijnej. Działania gminy powinny się skupiać na utrzymaniu w odpowiednim stanie

sieci wodociągowej oraz jakości wody i wymianie zamortyzowanej infrastruktury. 

6.3. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska niezbędną jest 

realizacja systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków. 

System  ten  powinien  opierać  się  na  grupowej  oczyszczalni  ścieków  z

punktem  zlewnym  w  Milejczycach,  grupowych  biologicznych  oczyszczalniach

obsługujących jedną lub więcej miejscowości oraz indywidualnych przyzagrodowych

biologicznych oczyszczalniach ścieków. 

Należy przewidzieć budowę oczyszczalni ścieków dla jednostki osadniczej

Milejczyce z punktem zlewnym do przyjmowania nieczystości ciekłych ze szczelnych

zbiorników. Ze względu na skupisko większej liczby mieszkańców, zwartą zabudowę

mieszkaniową w Milejczycach należy stworzyć scentralizowany system kanalizacji

sanitarnej. Do tego systemu, z uwagi na niewielką odległość, można włączyć wieś

Grabarkę. 

Oczyszczanie ścieków w pozostałych miejscowościach powinno się opierać

na  grupowych  i  indywidualnych  biologicznych  oczyszczalniach  ścieków,

obsługujących całe miejscowości, grupy gospodarstw lub pojedyncze gospodarstwa. 

Należy  dążyć  do  eliminowania  odprowadzania  ścieków  do  zbiorników

bezodpływowych  z  uwagi  na  zagrożenie  dla  wód  gruntowych.  Ze  względu  na

rozproszoną  zabudowę  we  wsi  Pokaniewo  Kolonia  racjonalne  jest  założenie

odprowadzania  ścieków  do  indywidualnych  przyzagrodowych  oczyszczalni  lub

szczelnych zbiorników  bezodpływowych.  W przypadku  wsi  położonych  w pobliżu

granic  administracyjnych.  gminy  (Sobiatyno,  Biełki,  Lubiejki)  należy  przyjąć

możliwość włączenia tych wsi do systemów kanalizacyjnych sąsiednich gmin. 

Należy  podkreślić,  że  powyższe  założenia  nie  stanowią  ścisłych

przesądzeń.  Szczegółowe  rozwiązania  techniczne  powinny  być  poprzedzone

opracowaniem koncepcji w zakresie gospodarki ściekowej. 

6.4. Gospodarka odpadami stalymi

Obecna  polityka  państwa,  związana  z  przystąpieniem  Polski  do  Unii

Europejskiej, w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi komunalnymi opiera się na

następujących zasadach: 

- oddzielenie odpadów organicznych od pozostałych u źródła, 

- zwiększenie masy objętościowej odpadów mineralnych, 

- odzysk jak największej ilości surowców wtórnych oraz materiałów możliwych do 



przetworzenia, 

- wykorzystanie odpadów organicznych po przetworzeniu w celach rolniczych, 

- utylizacja odpadów pozostałych nie nadających się do dalszego wykorzystania 

poprzez spalanie lub składowanie. 

System gospodarki  odpadami  istniejący  na  terenie  gminy  polegający  na

odbiorze  i  wywozie  odpadów  komunalnych  na  składowisko  gminne  przez

specjalistyczne firmy należy dostosowywać do w/w wymogów. Podyktowane jest to

faktem  wyczerpywania  się  pojemności  istniejącego  składowiska  oraz  wymogami

przepisów prawnych w zakresie jego eksploatacji. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628

ze zm.) dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także

stworzenia  w  kraju  zintegrowanej  i  wystarczającej  sieci  instalacji  i  urządzeń  do

odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów,  spełniających  wymagania  określone  w

przepisach  o  ochronie  środowiska,  na  poszczególnych  szczeblach  administracji

opracowywane są plany gospodarki odpadami. 

Gminny plan gospodarki odpadami określa: 

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom 

odzysku lub unieszkodliwiania, 

- rozmieszczenie istniejących instalacji urządzeń do unieszkodliwiania odpadów wraz

z wykazem podmiotów działalność w tym zakresie, 

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym 

ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach 

komunalnych kierowanych na składowiska, 

- projektowany system gospodarowania odpadami, 

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, 

- harmonogram uruchamiania środkew finansowych i ich źródła. 

Zgodnie  z  art.33  ust  4  ustawy  o  wprowadzeniu  ustawy  Prawo  ochrony

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr

100, poz.1085), jak również wytycznymi Powiatowego planu gospodarki odpadami

dla  powiatu  siemiatyckiego  obecnie  funkcjonujące  składowisko  powinno  być

zamknięte do 2009r. 

Do  czasu  zamknięcia  istniejącego  składowiska  odpadów,  do  obecnie

funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami należy sukcesywnie wdrażać

zasady określone w ogólnych założeniach polityki ekologicznej państwa. 

Gospodarka  odpadami  na  terenie  gminy  powinna  być  oparta  na

ponadlokalnym  systemie  przyjętym  w  gminnym  planie  gospodarki  odpadami.

Zgodnie z wytycznymi Powiatowego planu gospodarki odpadami do głównych zadań

odzysku  lub

prowadzących



gminy, w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, należy utworzenie punktów

gromadzenia  odpadów  wielkogabarytowych,  budowlanych,  zbiórki  odpadów

azbestowych, niebezpiecznych oraz wysegregowanych u źródła surowców wtórnych

(szkło, makulatura, złom, opakowania plastikowe po napojach). 

Ze  względów ekonomicznych zasadne  jest  utworzenie  na  terenie  gminy

jednego  punktu  (zbiornicy)  spełniającego  w/w  funkcje.  Powierzchnia  terenu  do

utworzenia  takiego  punktu  powinna  wynosić  ok.  2  ha,  który  powinien  być

zlokalizowany  w  Milejczycach.  Potencjalną  lokalizację  może  stanowić  teren

obecnego składowiska, po rekultywacji i dostosowaniu do odpowiednich wymogów

lub  tereny  niewykorzystywane  na  cele  produkcyjne  wyznaczone  we  wcześniej

obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. 

6.5. Elektroenergetyka

Zgodnie z założeniami Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski nie 

przewiduje się budowy linii średniego i niskiego napięcia. 

Należy zakładać, że w miarę zużywania się istniejącej sieci oraz tworzenia

nowych  obszarów  inwestycyjnych  będą  prowadzone  inwestycje  energetyczne  w

zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci. Ponadto należy podkreślić, że do

zadań  własnych  gminy  należy  planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w  energię

elektryczną, planowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie

gminy, w odniesieniu do których gmina jest zarządcą. 

Z zakresu zadań ponadlokalnych, określonych w Planie

zagospodarowania  przestrzennego  województwa  podlaskiego  przewiduje  się

budowę  linii  elektroenergetycznej  WN  110  kV  Czeremcha  -  Nurzec  Stacja  w

obszarze południowej części gminy. 

Trasa przebiegu linii  WN nie powinna ograniczać rozwoju przestrzennego

gminy. Pas ochronny, wolny od zabudowy powinien zapobiec negatywnym wpływom

oddziaływania  pól  elektromagnetycznych.  Rzeczywista  rezerwa  terenu  zostanie

określona  na  etapie  projektowania  po  opracowaniu  raportu  oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko w trybie przepisów o ochronie środowiska. 

6.6. Gazownictwo

Z  ustaleń  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa

podlaskiego  oraz  planów  rozwoju  przedsiębiorstwa  gazowniczego  wynika,  że  na

obszarze gminy nie przewiduje się budowy sieci przesyłowych gazu ziemnego.

6.7. Ciepłownictwo 

Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energie cieplną powinny 

opierać się na następujących zasadach: 

-  zwiększanie  udziału  proekologicznych  nośników  energii  w  celu  zmniejszenia



zanieczyszczenia środowiska np.: gaz, energia elektryczna oraz inne alternatywne

źródła energii (biomasa, energia wodna, wiatrowa, słoneczna itp.), 

- stosowanie urządzeń grzewczych o większej sprawności energetycznej,

- termomodernizacja budynków w celu zmniejszenia strat energii cieplnej. 

             

               6.8 Łączność

Podstawowym  kierunkiem  rozwoju  telekomunikacji  jest  dostosowanie

systemu  do  potrzeb  wynikających  z  rozwoju  zagospodarowania  przestrzennego

gminy i obecnych potrzeb mieszkańców. Na terenie gminy Milejczyce nie planuje się

rozbudowy  linii  światłowodowych.  Należy  przewidzieć,  że  wraz  z  rozwojem

gospodarczym  gminy  będzie  następować  rozbudowa  sieci  urządzeń

telekomunikacyjnych  oraz  zwiększać  liczba  abonentów  do  pełnego  zaspokojenia

potrzeb. 

Obecne trendy rozwoju systemów łączności wskazują na kierunek 

przyszłościowej rozbudowy sieci teleinformatycznych. 

7. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu

     lokalnym i ponadlokalnym 

 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

- scentralizowany system kanalizacji sanitarnej w Milejczycach wraz z oczyszczalnią 

ścieków, 

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, 

- punkt gromadzenia i segregacji odpadów, 

- drogi gminne i ścieżki rowerowe. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:

-  linia elektroenergetyczna WN 110 kV Czeremcha - Nurzec Stacja, 

- zbiorniki retencyjne Jałtuszczyki (dostosowanie do celów rekreacyjnych) i 

Gołubowszczyzna, 

- drogi powiatowe. 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych 

    planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepi

    sów odrębnych

Przepisami odrębnymi, z których wynika obowiązek sporządzenia planu 

miejscowego są: 

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dla obszarów, na których 

utworzono park kulturowy, 



- Prawo geologiczne i górnicze - dla terenów górniczych. 

Na  terenie  gminy  nie  występują  obszary, dla  których  istnieje  obowiązek

sporządzenia  planu  miejscowego  wynikający  z  przepisów  ustawy  o  ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zgodnie z art.  53 ust.  1 ustawy Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. z

1994r. nr 27, poz. 96 ze zm.) dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.  Plan powinien zapewniać  integrację wszelkich

działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: 

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. 

Dla części wyznaczonych w obszarze gminy terenów górniczych (pkt 4.4.

Uwarunkowań).  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,

uchwalony  w  1999  roku.,  który  nie  określa  obiektów  lub  obszarów,  dla  których

wyznacza się filar ochronny. 

W związku z tym na gminie ciąży obowiązek sporządzenia miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  (na  koszt  przedsiębiorcy)  dla  części

wyznaczonych, na mocy wydanych koncesji, terenów górniczych. 

Jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, 

rada gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia tego planu. 

9. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i

   podziałów nieruchomości 

Z analizy map ewidencyjnych wynika,  że na terenach budowlanych oraz

określonych w studium do przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne nie zachodzi

konieczność przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości. 

10. Obszary przestrzeni publicznych

Obszarem  przestrzeni  jest  obszar  o  szczególnym  znaczeniu  dla

zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  poprawy  jakości  ich  życia  i  sprzyjający

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy fu

nkcjonal no-przestrzenne. 

Obszarami  przestrzeni  publicznych  są  tereny  związane  z  komunikacją

publiczną  (ulice,  place),  cmentarze,  tereny  sportu,  rekreacji  i  wypoczynku (place,

boiska  szkolne,  parki,  plaże),  obiektów  użyteczności  publicznej  (w  otoczeniu

obiektów  administracji,  kultu  religijnego,  oświaty,  opieki  zdrowotnej,  obsługi

bankowej,  handlu,  gastronomii,  usług,  świetlic  wiejskich,  innych  obiektów



ogólnodostępnych) . 

przy sporządzaniu planów miejscowych należy zwrócić uwagę na ustalenie

wymagań  w  zakresie  zagospodarowania  w  szczególności  terenu  położonego  w

centrum Milejczyc u zbiegu ulic 3 Maja, Sw. Barbary i Parkowej. Teren ten powinien

pełnić funkcje placu centralnego (rynku). 

Funkcje  przestrzeni  publicznych  powinny  pełnić  place  przed  obiektami

usługowymi usytuowanymi wzdłuż głównych ulic. W stosunku do tych terenów należy

wprowadzić w planach miejscowych zakazy grodzenia od strony ulic. 

Teren  w  sąsiedztwie  zbiornika  wodnego  w  Milejczycach,  po  jego

dostosowaniu  do  potrzeb  rekreacji  i  wypoczynku,  może  pełnić  funkcje  plaży

publicznej. 

11. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe

          plany zagospodarowania przestrzennego 

Z uwagi  na istniejące  uwarunkowani  prawne i  ekonomiczne przyjęto  następującą

typologię obszarów, dla których należy sporządzić plany miejscowe: 

 obszary zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej, produkcyjnej i

usługowej, 

 obszary  dróg  publicznych  i  infrastruktury  technicznej,  których  realizacja

spowoduje wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, 

 obszary rolne przeznaczone do zalesienia, 

 obszary projektowanych zbiorników wodnych. 

Podstawowymi przesłankami sporządzenia planu miejscowego dla 

 obszarów budowlanych są: 

 umożliwienie  przyspieszenia  procesu  inwestycyjnego,

przyciągnięcie inwestorów i pobudzenie ruchu inwestycyjnego, 

 osiągnięcie  stanu  ładu  przestrzennego  i  prawidłowego  rozwoju,  ochrona

krajobrazu kulturowego, 

 prawidłowa gospodarka nieruchomościami stanowiącymi zasób gminy, 

 brak możliwości realizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. 

W związku z powyższym sporządzenie planów miejscowych jest uzasadnione przede

wszystkim dla  całego obszaru miejscowości  Milejczyce i  obszarów zwartej  zabudowy

wiejskich jednostek osadniczych. 

Ze względu na istniejący stan dróg wymagana jest ich przebudowa, podwyższanie

parametrów  technicznych,  w  szczególności  poszerzanie  jezdni  i  pasów  drogowych.

Realizacja  przebudowy  części  dróg  publicznych  zlokalizowanych  poza  granicami

ewidencyjnymi  pasa  drogowego  na  gruntach  rolnych  i  leśnych  jest  uwarunkowana

uzyskaniem  zgody  na  przeznaczenie  na  cele  nierolnicze  i  nieleśne  w  trybie  planu

miejscowego.  W  zależności  od  priorytetów  inwestycyjnych  należy  sukcesywnie

sporządzać plany miejscowe dla obszarów poszczególnych odcinków dróg publicznych. 



Realizacja  projektowanej  linii  energetycznej  110  kV  jest  również  uwarunkowana

koniecznością  sporządzenia  planu  miejscowego,  o  ile  zajdzie  konieczność  uzyskania

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. 

W związku z obecnymi tendencjami do zalesiania gruntów rolnych należy dążyć do

racjonalnego powiększania obszarów leśnych w sposób planowy, zgodny z zasadami

krajowego  programu  zwiększania  lesistości.  Brak  planu  zagospodarowania

przestrzennego wywołuje chaotyczne działania właścicieli  gruntów doprowadzające do

nieładu przestrzennego. 

W  związku  z  planowanymi  obszarami  realizacji  inwestycji  celu  publicznego  w

zakresie realizacji zbiornika wodnego w obrębie wsi Gołubowszczyzna oraz zbiornika w

Milejczycach należy sporządzić plany miejscowe obejmujące tereny zbiorników wraz z

terenami przyległymi w celu umożliwienia ich właściwego zagospodarowania. 

Rada gminy może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, z tym, że przewidywane

rozwiązania planu muszą być zgodne z ustaleniami niniejszego studium. 

12. Warunki i zasady kształtowania rolniczej leśnej przestrzeni pro

      dukcyjnej 

12.1. Rolnictwo

Z  analizy  uwarunkowań  dotyczących  bonitacji  i  typologii  gleb  wynika,  że  31  %

powierzchni  gruntów ornych oraz 45% powierzchni  użytków zielonych stanowią gleby

klas III i IV. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16,

poz. 78 z póżn.zm.) gruntami rolnymi są m.in. grunty:

 pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi dla potrzeb

rolnictwa, 

 pod  wchodzącymi  w  skład  gospodarstw  rolnych  budynkami  mieszkalnymi

oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz

przetwórstwu rolno - spożywczemu, 

 parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w

tym również pod pasami przewietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,

 pod  urządzeniami:  melioracji  wodnych,  przeciwpowodziowych  i

przeciwpożarowych,  zaopatrzenia  rolnictwa  w  wodę,  kanalizacji  oraz  utylizacji

ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa. 

Przy  braku  zakazu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego

lokalizacji  obiektów budowlanych,  na  podstawie  cyt.  przepisu  możliwa  jest  zabudowa

gruntów  rolnych  wszelkimi  obiektami  związanymi  przeznaczeniem z  szeroko  pojętym

rolnictwem bez względu na ich bonitację i położenie (brak podstaw prawnych do odmowy

wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz brak konieczności wyłączenia z produkcji

rolniczej do uzyskania pozwolenia na budowę). W związku z tym należy poddać ochronie

grunty  najwyższych  klas  wprowadzając  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego



jednoznaczny  zakaz  ich  zabudowy,  szczególnie  na  terenach  poza  kompleksami

osadniczymi. 

Z uwagi na istniejące uwarunkowania wynikające z jakości  gleb,  zainwestowania,

wartości przyrodniczych na terenie gminy można wyróżnić: 

1) obszar produkcji rolnej w rejonach występowania dużych kompleksów gleb o

dobrej wartości produkcyjnej (północna i zachodnia część gminy), w którym należy

dążyć do: 

 intensyfikacji produkcji rolnej, 

 zwiększania  areałów  gospodarstw  i  stwarzania  warunków  do

inwestowania w rozwój i unowocześnianie gospodarstw, 

 tworzenia  obszarów do realizacji  inwestycji  związanych  z  obsługą

rolnictwa, 

2) obszar rolnictwa ekologicznego i  integrowanego w rejonach występowania

gleb o niższych wartościach produkcyjnych. 

3) zgodnie z ustawą (Dz.  U. z 2001 r. Nr  38,  poz.  452 ze zm.) o rolnictwie

ekologicznym  produkcja  rolna  w  ekologicznym  gospodarstwie  rolnym  jest

prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  aktywizuje przyrodnicze

mechanizmy produkcji rolnej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji oraz

zapewnia  trwałą  żyzność  gleby,  zdrowotność  roślin  i  zwierząt.  W  szczególności

produkcja ta polega na stosowaniu: 

 płodozmianu  i  innych  naturalnych  metod  utrzymywania  lub  podwyższania

biologicznej aktywności i żyzności gleby, 

 nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków żywienia zwierząt

uzyskiwanych inaczej niż w drodze przemysłowej syntezy chemicznej, 

 materiału siewnego oraz rozmnożeniowego otrzymywanego z roślin,  które

przynajmniej  przez  jedno  pokolenie,  a  w  przypadku  roślin  wieloletnich  co

najmniej  przez dwa sezony wegetacyjne,  były uprawiane z zachowaniem w/w

warunków, 

 doboru gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględniając

ich  naturalną  odporność  na  choroby,  w  szczególności  wykorzystującego

populacje i rasy miejscowe. 

Producentowi  wytwarzającemu  w  ekologicznym  gospodarstwie  rolnym  produkty

rolnictwa ekologicznego lub realizującemu program przestawienia gospodarstwa rolnego

na produkcję metodami ekologicznymi przysługuje dotacja przedmiotowa na podstawie

ustawy o finansach publicznych. 

Ze  względu  na  naturalne  uwarunkowania  oraz  obecne  możliwości  prawne  w

rejonach  o  dużym  rozdrobnieniu  gospodarstw  oraz  gleb  o  niższych  wartościach

produkcyjnych należy dążyć do: 

 przestawiania  gospodarstw  na  produkcję  metodami  ekologicznymi  i

integrowanymi, 

 racjonalnego  wykorzystywania  nawozów  i  środków  ochrony  roślin  przy

produkcji  w  systemie  integrowanym  nie  powodującego  pogorszenia  stanu

środowiska, 



 tworzenia gospodarstw agroturystycznych. 

12.2. Obszary przeznaczone do zalesienia

Dotychczasowa  tendencja  wykorzystywania  istniejących  zasobów  leśnych,

zwłaszcza  prywatnych,  do  pozyskiwania  drewna  na  potrzeby  gospodarstw  rolnych

zasadniczo nie powinna ulec zmianie. 

Należy przewidywać zwiększanie się terenów leśnych na gruntach rolnych niskich

klas bonitacyjnych oraz na skutek zalesień gruntów marginalnych. 

Zgodnie  z  priorytetami  zalesień  określonymi  w  Krajowym  planie  zwiększania

lesistości do zalesienia powinny być przeznaczane przede wszystkim grunty orne, a w

mniejszym stopniu użytki zielone: 

1) klasy bonitacyjne Vlz do zalesienia w całości, 

2) klasy bonitacyjne VI do zalesienia w całości z wyjątkiem gruntów rokujących

ich rolnicze użytkowanie, 

3) klasy  bonitacyjne  V  do  zalesienia  częściowo,  tj.  stanowiące  śródleśne

enklawy i  półenklawy o powierzchni do 2 ha w jednym konturze lub o szerokości

między brzegami lasu do 150 m, jeżeli odległość od tych gruntów do obecnych lub

perspektywicznych  siedlisk  gospodarstw  rolnych  wynosi  ponad  5  km,  a  ich

nachylenie przekracza 12° oraz inne w uzasadnionych lokalnie przypadkach, 

4) klasa IVa i  IVb do zalesienia w przypadkach sporadycznych,  tj.  enklawy i

półenklawy  o  powierzchni  do  0,5  ha  lub  o  szerokości  do  50  m  szczególnie  z

utrudnionym dojazdem, małe powierzchnie nieregularnych wcięć w głąb lasu (do 0,1

ha) oraz grunty o nachyleniu powyżej 20°,

5) grunty klas I-III mogą być zalesiane jedynie wyjątkowo w przypadkach bardzo

małych  wydłużonych  enklaw i  półenklaw, położonych  w uciążliwej  szachownicy  z

gruntami  leśnymi  o  szerokości  między  lasami  do  30  m oraz  grunty  o  nachyleniu

powyżej 25°, 

6) inne grunty oraz nieużytki nadające się do zalesienia, bądź mogące stanowić 

uzupełniający składnik ekosystemu leśnego, a w szczególności:

 grunty  skażone,  zdegradowane  i  zagrożone  erozją

silną, 

 grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach,

wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych, 

 lotne piaski i wydmy piaszczyste, 

 strome stoki, zbocza urwiska i zapadliska, 

 hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie, 

 grunty położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych

miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Lokalizacja zalesień powinna zapewnia c zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia

kompleksów leśnych.  Należy dążyć do tego,  żeby docelowa powierzchnia  kompleksu

leśnego  nie  była  mniejsza  niż  5  ha.  Powierzchnie  poniżej  0,5  ha  powinny  być

wykorzystywane  do  tworzenia  zbiorowisk  drzewiasto-krzewiastych  o  funkcjach



zadrzewień. 

Zalesianie  gruntów  porolnych  powinno  sprzyjać  tworzeniu  zwartych  kompleksów

leśnych  o  racjonalnej  granicy  rolno-leśnej,  a  także  tworzeniu  zwartego  systemu

przyrodniczego  łącznie  z  innymi  obszarami  o  funkcjach  ekologicznych.  Zalesienia

powinny  uwzględniać  również  tworzenie  korytarzy  ekologicznych  pomiędzy  dużymi

kompleksami leśnymi. 

Z zalesień należy wykluczyć następujące kategorie użytkowania ziemi:

1) grunty  rolne  i  śródpolne  nieużytki  np.  bagna,  mszary,  torfowiska,  oczka

wodne, trzcinowiska i  inne siedliska okresowo podmokłe,  murawy kserotermiczne,

wrzosowiska, nie chronione lub objęte ochroną prawną jako np. użytki ekologiczne, 

2) miejsca cenne z historycznego bądź archeologicznego punktu widzenia. 

Tego typu grunty orne i  półnaturalne ekosystemy mają priorytetowe znaczenie dla

działań rolno-środowiskowych (promowanie zamiany gruntów ornych na użytki zielone),

których celem będzie zachowanie półnaturalnych ekosystemów trawiastych, zachowanie

bądź  odbudowamałej  retencji  wodnej  i  ochrona  różnorodności  biologicznej  terenów

rolniczych. 

Potencjalne obszary do zalesienia wg w/w zasad określono na rysunku kierunków.

Przewiduje  się  do  zalesienia,  w  sposób  zorganizowany,  ok.  350  ha.  Umożliwi  to

połączenie  większych  kompleksów leśnych  korytarzami  przyrodniczymi,  zlikwidowanie

nieużytkowanych polan, zagospodarowanie gruntów słabych klas.

Przy  sporządzaniu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  należy

uwzględniać wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie,

jeżeli będą spełnione wymogi obowiązujących przepisów szczególnych, pomimo tego, że

obszary wnioskowane do zalesienia nie będą mieścić się w ramach w/w zasad. 

13. Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

13.1. Zalecenia z zakresu obrony cywilnej

Przy  sporządzaniu  miejscowych  planów  zagospodarowania  należy  uwzględnić

następujące zalecenia z zakresu obrony cywilnej: 

1) w  budynkach  przemysłowych,  usługowych,  handlowych,  użyteczności

publicznej,  wielorodzinnych  mieszkalno  -  usługowych  i  mieszkalnych  przewidzieć

ukrycia typu II na etapie sporządzania projektów zagospodarowania, 

2) w rejonach budownictwa jednorodzinnego przewidzieć ukrycia typu II, 

3) przy  projektowaniu  obiektów  na  większą  liczbę  niż  15  osób  obowiązuje

opracowanie "Aneksu OC", 

4) bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych

studni  wody pitnej  (przyjmując normę 7,5  I  na osobo -dobę;  odległość studni  od

budynków powinna wynosić do 800m, 

5) istniejące  studnie  zabezpieczyć  przed  likwidacją  i  przystosować  do

sprawnego uruchomienia w sytuacjach kryzysowych, 

6) oświetlenie zewnętrzne przystosować do wygaszania, 



7) układ  projektowanych  i  modernizowanych  dróg  i  ulic  powinien  spełniać

następujące warunki: 

 odpowiednią szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,

 połączenie  z  traktami  przelotowymi  zapewniające  sprawną

ewakuację ludności w okresie zagrożenia, 

 wyznaczenie  bezpiecznych  tras  przejazdu  dla  pojazdów  z  niebezpiecznymi

środkami chemicznymi. 

13.2. Ochrona przeciwpożarowa

Zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 utrzymać istniejące obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 przy  projektowaniu  i  modernizacji  obiektów  przemysłowych  przewiedzieć

drogi  pożarowe,  zaopatrzenie  wodne  oraz  inne  wymagania  z  zakresu  ochrony

przeciwpożarowej, 

 w  budynkach mieszkalnych 

 i modernizowanych stosować pokrycia łatwopalne w budynkach istniejących, 

 projektowane  lub  modernizowane  budynki  zaopatrzyć  w  instalacje

odgromową lub oraz inne instalacje zgodne z obowiązującymi wymaganiami. 

14. Obszary wymagające rekultywacji

Do  obszarów  wymagających  rekultywacji  należy  zaliczyć  tereny,  określone  na

rysunku  Uwarunkowań,  na  których  odbywa  się  lub  była  prowadzona  przypadkowa

eksploatacja kopalin (wyrobiska, dzikie wysypiska). 

Docelowo  do  rekultywacji  powinien  być  przeznaczony  teren  powierzchniowej

eksploatacji kopalin, prowadzonej na podstawie koncesji, położony w obrębie wsi Kolonia

Pokaniewo oraz teren obecnego składowiska odpadów w Milejczycach. 

Szczegółowe  zasady  i  kierunki  rekultywacji  terenów  określane  są  w  decyzjach

administracyjnych właściwego organu. 

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych

Terenami  zamkniętymi,  w  rozumieniu  przepisów  Prawa  geodezyjnego  i

kartograficznego,  są  tereny  o  charakterze  zastrzeżonym ze  względu  na  obronność  i

bezpieczeństwo państwa, określane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów

centralnych w drodze decyzji administracyjnej, w której określane są ich granice. 

Charakter terenu zamkniętego posiada obszar istniejącej linii kolejowej, jednakże nie

jest on wykazany w rejestrze organu ewidencyjnego gruntów. 

16. Obszary problemowe

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez

obszar problemowy należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki



przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych. 

Jako  typowy  obszar  problemowy  należy  traktować  teren  położony  w  centrum

Milejczyc w obrębie skrzyżowania drogi  wojewódzkiej  i  ulic  Św. Barbary, Parkowej,  w

otoczeniu  zabytkowego budynku  byłej  synagogi  o  nieustalonej  docelowej  funkcji  oraz

usług z zakresu handlu (sklepy spożywcze). Obszarem problemowym może być teren w

rejonie projektowanego zbiornika wodnego w okolicach wsi Gołubowszczyzna. Konflikty

przestrzenne  mogą  dotyczyć  kolizji  z  istniejącą  zabudową  oraz  dotychczasowym

sposobem zagospodarowania i użytkowania gruntów. 



UZASADNIENIE I SYNTEZA 

USTALEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 GMINY MILEJCZYCE



1. Kierunki  zmian  w  strukturze  przestrzennej  gminy  oraz  w

przeznaczeniu terenów 

Podstawą określenia kierunków zmian są: 

 ustalenia koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

 cele strategii rozwoju województwa podlaskiego, 

 ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, 

 cele strategii powiatu siemiatyckiego,

 cele  strategii  rozwoju  gminy

Milejczyce, 

 uwarunkowania wynikające  z  istniejącego stanu  struktury  przestrzennej  gminy

Milejczyce. 

Główne kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 dążenie  do  wielofunkcyjnej  struktury  gospodarki  z  wiodącym  sektorem

rolniczym,  obok  którego  będzie  rozwijać  się  turystyka,  drobna  wytwórczość  i

usługi, 

 restrukturyzacja rolnictwa, 

 rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający atrakcyjność inwestycyjną. 

2.  Kierunki  wskaźniki  dotyczące zagospodarowania

oraz użytkowania

    terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy 

Przy  określaniu  podstawowych  kierunków  wskaźników  zagospodarowania  i

użytkowania terenów brano pod uwagę: 

 tradycyjny i  historyczny charakter istniejącej  zabudowy, obowiązujące przepisy

prawne, 

 obszary objęte ochroną, 

 konieczność utrzymania ładu przestrzennego i  harmonii  z  otoczeniem,

możliwość rozwoju gospodarczego. 

Kierunki  i  wskaźniki  zagospodarowania  polegają  na  określaniu  granicznych

parametrów w zakresie: l

 linii zabudowy, 

 wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek,

gabarytów obiektów i wysokości zabudowy, 

 geometrii dachów. 

Spod zabudowy należy wyłączyć tereny: 

 zalewowe, 



 cenne przyrodniczo, 

 których zabudowa spowoduje negatywny wpływ na środowisko. 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów,

ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

Przy określaniu obszarów i zasad ochrony środowiska, przyrody   i krajobrazu

kulturowego uwzględniono: 

 wymogi obowiązującego prawa, 

 uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu i  zasobów środowiska,

obszary objęte ochroną, 

 obszary wymagające ochrony, 

 istniejące walory krajobrazowe. 

Cele ochrony: 

 zapewnienie najlepszej jakości powietrza, 

 utrzymanie  czystości  wód  oraz  ich  zasobów  na  poziomie  zapewnIającym

równowagę  biologiczną,  a  także  potrzeby  mieszkańców  (doliny  rzek  i  cieków

wodnych), 

 zapobieganie degradacji powierzchni ziemi oraz zanieczyszczeniu gleb (obszary

rolniczej przestrzeni produkcyjnej), 

 zapewnienie  właściwego  stanu  akustycznego  środowiska  (obszary  głównych

ciągów komunikacyjnych), 

 nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu emisji pół elektromagnetycznych,

 racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin (rejony eksploatacji kopalin), 

 stworzenie warunków  rozwoju  różnorodności  biologicznej  (tereny  leśne  i

korytarze ekologiczne), 

 zachowanie  elementów  krajobrazu  kulturowego  o  szczególnych  wartościach

(obszary zabudowy wiejskich jednostek osadniczych). 

4. Obszary  i  zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej 

Obszary i zasady ochrony określono na podstawie: 

 obowiązujących przepisów,

 wytycznych konserwatora zabytków,

 analizy  zasobów  i  stanu  istniejących  obiektów  zabytkowych  dóbr  kultury

współczesnej, 

 możliwości rozwoju gospodarczego i turystyki. 

Ochrona powinna polegać na: 



utrzymaniu poprawie stanu technicznego istniejących obiektów zabytkowych, 

przywróceniu  właściwych funkcji  obiektom obszarom zabytkowym (synagoga,  centrum

Milejczyc), 

objęciu ochroną prawną obiektów o szczególnych wartościach, 

właściwym zagospodarowaniu przestrzeni w otoczeniu obiektów zabytkowych. 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji technicznej 

Przy określaniu kierunki rozwoju uwzględniono: istniejący 

 potencjał i stan techniczny urządzeń i systemów,

 plany i prognozy dysponentów, 

 zadania wynikające z celów ponadlokalnych,

 potrzeby rozwojowe gminy i mieszkańców,

 możliwości finansowe gminy, 

 wymogi obowiązujących przepisów. 

Główne kierunki rozwoju: 

 dostosowanie dróg powiatowych i gminnych do wymaganych parametrów,

 polepszenie stanu technicznego istniejącej sieci dróg, 

 wykorzystanie w większym stopniu linii kolejowej do obsługi ruchu osobowego, 

 poprawa jakości obsługi w zakresie komunikacji zbiorowej, 

 utrzymanie  właściwego  stanu  sieci  wodociągowej  i  zapewnienie  odpowiedniej

jakości dostarczanej wody, 

 budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,

 stworzenie systemu gospodarki odpadami, 

 modernizacja wymiana zamortyzowanej struktury systemu elektroenergetycznego, 

 dążenie do unowocześnienia urządzeń grzewczych,

 zapewnienie pełnej dostępności do urządzeń łączności. 

6. Obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu

publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

Obszary  rozmieszczenia  inwestycji  celu  publicznego  określono  w

oparciu o: 

 plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego,

 potrzeby w zakresie budowy urządzeń infrastruktury, 

 konieczność podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy,

 uwarunkowania zewnętrzne wynikające z zamierzeń gmin sąsiednich. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 



 scentralizowany  system  kanalizacji  sanitarnej  w  Milejczycach  wraz  z

oczyszczalnią ścieków, 

 rekultywacja składowiska odpadów komunalnych,

 punkt gromadzenia i segregacji odpadów, 

 drogi gminne i ścieżki rowerowe. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

 linia elektroenergetyczna WN 110 kV Czeremcha - Nurzec Stacja, 

 zbiorniki  retencyjne  Jałtuszczyki  (dostosowanie  do  celów  rekreacyjnych)  i

Gołubowszczyzna, 

 drogi powiatowe. 

7.  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 2000m2 oraz obszary przestrzeni publicznej 

Przepisami  odrębnymi,  z  których  wynika  obowiązek  sporządzenia  planu

miejscowego są: 

 ustawa o  ochronie  zabytków i  opiece  nad  zabytkami  -  dla  obszarów, na

których utworzono park kulturowy, 

 Prawo geologiczne i górnicze - dla terenów górniczych. 

Na  terenie  gminy  nie  występują  obszary,  dla  których  istnieje  obowiązek

sporządzenia planu miejscowego wynikający z przepisów ustawy o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami. 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze dla  terenu

górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla części

wyznaczonych w obszarze gminy terenów górniczych w rejonie wsi Pokaniewo Kolonia

istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na  terenie  gminy  nie  zachodzi też  konieczność  przeprowadzania  scaleń  i

podziałów nieruchomości. 

Obszarami  przestrzeni  publicznych są  tereny  związane  z  komunikacją

publiczną (ulice, place), cmentarze, tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (place, boiska

szkolne,  parki,  plaże),  obiektów  użyteczności  publicznej  (w  otoczeniu  obiektów

administracji,  kultu  religijnego,  oświaty,  opieki  zdrowotnej,  obsługi  bankowej,  handlu,

gastronomii, usług, świetlic wiejskich, innych obiektów ogólnodostępnych). 

Szczególnym obszarem przestrzeni publicznej jest teren położony w centrum



Milejczyc u zbiegu ulic 3 Maja, Św. Barbary i Parkowej. Teren ten powinien pełnić funkcje

placu centralnego (rynku). 

Ze  względu  na  położenie gminy  poza  zasięgiem  i  oddziaływaniem  dużych

ośrodków  miejskich  i  koncentracji  dużej  liczby  ludności  nie  przewiduje  się  obszarów

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

8. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Przyjęto następującą typologię obszarów: 

 obszary zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej, produkcyjnej i

usługowej, 

 obszary  dróg  publicznych  i  infrastruktury  technicznej,  których  realizacja

spowoduje wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, 

 obszary rolne przeznaczone do zalesienia, 

 obszary projektowanych zbiorników wodnych. 

Podstawowymi przesłankami sporządzenia planu miejscowego dla obszarów

budowlanych są: 

 umożliwienie  przyspieszenia  procesu  inwestycyjnego,

przyciągnięcie inwestorów i pobudzenie ruchu inwestycyjnego, 

 osiągnięcie  stanu  ładu  przestrzennego  i  prawidłowego  rozwoju,  ochrona

krajobrazu kulturowego, 

 prawidłowa gospodarka nieruchomościami stanowiącymi zasób gminy, 

 brak możliwości realizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego. 

Obszary sporządzenia planów miejscowych: 

 miejscowość Milejczyce, 

 obszary zwartej zabudowy wiejskich jednostek osadniczych, 

 inwestycje  infrastrukturalne,  w  tym  odcinki  dróg  publicznych  wymagające

uzyskania  zgody  na  zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  i  leśnych  na  cele

nierolnicze i nieleśne, 

 inne  inwestycje  celu  publicznego,  w  tym  zbiorniki  wodne  wraz  z  terenami

przyległymi. 

9. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej produkcyjnej 

Główne  kierunki  i  zasady oparto  na  obecnych  trendach  związanych  z

przekształceniami  gospodarczymi,  uwarunkowaniami  ekonomicznymi  i  ochroną

środowiska: 



 tworzenie  rejonów  zintensyfikowanej  produkcji  rolnej  w  rejonach

występowania dużych kompleksów gleb o wysokiej wartości produkcyjnej, tworzenie

rejonów rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego w obszarach występowania gleb o

niższych wartościach produkcyjnych i  zagrożonych niekorzystnym oddziaływaniem

na środowisko, 

 ochrona  gruntów  o  najwyższych  wartościach  produkcyjnych  poprzez

wprowadzanie zakazów zabudowy, 

 tworzenie  zwartych  kompleksów leśnych  korytarzy  ekologicznych  poprzez

zalesianie gruntów rolnych. 

10. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się

mas ziemnych 

Zjawiska  powodziowe scharakteryzowano  poprzez  analizę  układu

fizjograficznego  zlewni  tych  rzek  Nurczyk  i  Dziadek,  rodzaju  dolin  rzecznych  oraz

rzędnych wysokościowych i warunków klimatycznych. 

W  obszarze  gminy  nie  występują tereny,  bezpośrednio  zagrożone  falą

powodziową. Lokalnie w dolinach rzek przy nasilonych opadach lub w okresach roztopów

mogą występować wezbrania wody nie mające charakteru powodzi. 

11. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny

filar ochronny 

Zmiana  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego

gminy Milejczyce, obowiązująca dla obszaru i terenu górniczego w rejonie wsi Pokaniewo

Kolonia nie określa obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny, w

granicach  którego,  wydobywanie  kopalin  nie  może  być  prowadzone  albo  może  być

dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę określonych dóbr. 

12. Obszary  pomników  zagłady  i  ich  stref  ochronnych  oraz

obowiązujące  na  nich  ograniczenia  prowadzenia  działalności

gospodarczej, zgodnie z przepisami  ustawy o ochronie  terenów

byłych hitlerowskich obozów zagłady 

Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady, o których mowa w

cyt. ustawie. 

13. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji

Przekształcenia i rehabilitacji wymaga obszar centrum Milejczyc u zbiegu ulic 3

Maja i Parkowej w celu przywrócenia mu właściwej, historycznej roli placu centralnego z



funkcją centro i kulturotwórczą. 

Do  obszarów wymagających  rekultywacji  należy  zaliczyć  tereny, na  których

odbywa się lub była prowadzona przypadkowa eksploatacja kopalin (wyrobiska, dzikie

wysypiska). 

Do rekultywacji powinien być przeznaczony teren powierzchniowej eksploatacji

kopalin, prowadzonej na podstawie koncesji, położony w obrębie wsi Pokaniewo - Kolonia

oraz teren obecnego składowiska odpadów w Milejczycach. 

14. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych

Terenami zamkniętymi  są tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na

obronność  i  bezpieczeństwo  państwa,  określane  przez  właściwych  ministrów  i

kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji administracyjnej, w której określane

są ich granice. 

Charakter  terenu  zamkniętego  posiada  obszar istniejącej  linii  kolejowej,

jednakże nie jest on wykazany w rejestrze organu ewidencyjnego gruntów. 

15. Obszary problemowe

Jako typowy obszar problemowy należy traktować teren położony w centrum

Milejczyc w obrębie skrzyżowania drogi  wojewódzkiej  i  ulic Sw. Barbary, Parkowej,  w

otoczeniu  zabytkowego budynku byłej  synagogi  o  nieustalonej  docelowej  funkcji  oraz

usług.  Obszarem problemowym  może  być  teren  w  rejonie  projektowanego  zbiornika

wodnego w okolicach wsi Gołubowszczyzna. Konflikty przestrzenne mogą dotyczyć kolizji

z  istniejącą  zabudową  oraz  dotychczasowym  sposobem  zagospodarowania  i

użytkowania gruntów. 
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