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CZĘŚĆ III  

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu 

terenów 
  
Kierunki i polityka przestrzenna gminy po uchwaleniu przez Radę Gminy Nowe Piekuty będą 
deklaracją i zobowiązaniem władz samorządowych do prowadzenia przez podległe im organy 
skoordynowanej polityki lokalizacyjnej i inwestycyjnej oraz gospodarki terenami zmierzającej do 
osiągania zamierzonych celów rozwoju.  
Kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawione w Studium są wynikiem zarówno 
uwarunkowań zewnętrznych, jak również wewnętrznych rozwoju gminy Nowe Piekuty. Uwarun-
kowania te zostały zidentyfikowane w dokumentach strategicznych, programujących rozwój 
gminy wiejskiej nie tylko w aspekcie lokalnym, ale i w aspekcie powiązań z obszarem powiatu, 
województwa oraz kraju. Podstawowymi dokumentami, uwzględniającymi uwarunkowania za-
równo wewnętrzne jak i zewnętrzne wraz z postulatami istotnymi dla kształtowania przyszłej 
struktury przestrzennej gminy, są: 
- w zakresie uwarunkowań zewnętrznych: 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KZPK 2030), 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, 
• Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku,  

- w zakresie uwarunkowań wewnętrznych: 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2007 – 2015. Strategia rozwoju 

gminy Nowe Piekuty. 
 

1.1. Polityka przestrzenne gminy wynikająca z dokumentów strategicznych o znaczeniu 
krajowym, wojewódzkim i lokalnym  

 
1.1.1.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) 
Podstawę systemu aktów planistycznych państwa stanowi Koncepcja Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju (KPZP2030). Koncepcja jest aktem planistycznym o charakterze prognozy, nie ma 
tym samym waloru aktu prawnego wewnętrznie obowiązującego. 
Koncepcja w zakresie ustalonym przez Radę Ministrów stanowi podstawę do sporządzenia pro-
gramów służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. W zakresie tych 
ustaleń koncepcja jest aktem wiążącym organy administracji publicznej. Jest aktem prawnym 
wewnętrznie obowiązującym przesądzającym o kierunkach planowania specjalnego (programy 
rządowe). Koncepcja wywiera istotny wpływ na planowanie ogólne w terenie poprzez obowiązek 
uwzględnienia jej ustaleń w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Treścią 
koncepcji są uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania nie-
zbędne do jego osiągnięcia. 
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” stanowi podstawowy dokument o charak-
terze studialno – planistycznym, przedstawiający wykładnię poglądów na temat polityki prze-
strzennej państwa. 
W w/wym. dokumencie znalazły się następujące elementy odnoszące się do obszaru wojewódz-
twa podlaskiego: 
1) rozwijanie sieci informatycznych i zapewnienie równego do nich dostępu na całym obszarze 

Polski przy upowszechnianiu korzystania z internetu w szkolnictwie, administracji publicz-
nej i biznesie, co pozwoli wyrównać szanse mieszkańców całego kraju na włączenie się do 
tworzenia społeczeństwa informatycznego, a tym samym uzyskanie zdolności do efektywne-
go funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy; 

2) stymulowanie zwiększenia mobilności studentów (poprzez systemy stypendialne), ułatwiają-
ce młodemu pokoleniu wydobycie się z obszarów zapaści gospodarczej  i społecznej i uzy-
skanie wykształcenia, jak również wspieranie właściwych instytucji   i organizacji w stwa-
rzaniu materialnych możliwości zwiększenia tej ruchliwości; 

3) udzielanie pomocy władzom regionalnym i lokalnym w osiąganiu poprawy stanu technicz-
nego i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, w celu wsparcia rozwoju małego biz-
nesu, turystki i rekreacji w obszarach peryferyjnych. 
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W zakresie rozwoju systemu osadniczego zapisano dążenie do komasacji osadnictwa na terenach 
wiejskich, ponieważ rozpraszanie utrudnia racjonalną obsługę siedlisk poprzez sieci infrastruktu-
ry wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Ponadto obszar województwa podlaskiego wraz z województwem warmińsko – mazurskim, lu-
belskim i podkarpackim został zakwalifikowany do obszarów problemowych kraju (obszary pro-
blemowe – to znaczne części kraju, których rozwój jest w sposób trwały na tyle silnie struktural-
nie zakłócony przez czynniki społeczne i gospodarcze, iż regiony te bez pomocy z zewnątrz nie 
zdołają owych zakłóceń przezwyciężyć), wymagających objęcia szczególnymi instrumentami w 
ramach przestrzennego zagospodarowania kraju. 
W celu przyśpieszenia rozwoju obszaru przyjęto podjęcie następujących działań i zastosowanie 
instrumentów polityki przestrzennego zagospodarowania: 
1) stymulowanie rozwoju czterech dużych miast (Białystok, Lublin, Olsztyn i Rzeszów); 
2) przyśpieszenie budowy wschodnich odcinków transeuropejskich i krajowych sieci infra-

strukturalnych, aby powiązać Polskę wschodnią z Europą; 
3)  rozwijanie i modernizację regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej; 
4) przyśpieszone rozwijanie infrastruktury społeczeństwa informatycznego; 
5) oddziaływanie na rozwój przygranicznych regionów: Białorusi, Ukrainy, Litwy i Obwodu 

Kaliningradzkiego. 
 

1.1.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego - przyjęty Uchwałą Nr 
XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2017 roku (Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego poz. 486 z późn. zm.) 
 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zawarto następujące 
zapisy odnośnie Gminy Nowe Piekuty. Określono Zasady ochrony oraz poprawy jakości i struk-
tury rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym: 

1) ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed funkcjami konfliktogennymi i przeznacze-
niem na cele nierolnicze w planowaniu miejscowym, poprzez: ograniczanie do niezbędnego 
minimum przeznaczania na cele nierolnicze gruntów rolnych o wysokiej waloryzacji prze-
strzeni produkcyjnej, strategicznych dla produkcji żywności, w szczególności w studiach i 
planach miejscowych gmin: Bargłów Kościelny, Augustów, Raczki, Bakałarzewo, Puńsk, 
Szumowo, Kołaki Kościelne, Rutki, Kobylin-Borzymy, Sokoły, Kulesze Kościelne, Poświęt-
ne, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Czyżew, Klukowo, Drohiczyn, Perle-
jewo, Grodzisk, Dziadkowice, Brańsk, Czyże, Orla, Zawady, Rutki, Wizna, Jedwabne, Przy-
tuły, Stawiski, Mały Płock, Kolno, Grabowo, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo, Radziłów, Kryp-
no, Mońki, Jasionówka, Jaświły, Korycin, Janów, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy 
Dwór, 

2) wsie z infrastrukturą funkcji standardowych mieszkalnictwa zagrodowego i nierolniczego 
oraz gospodarczych nierolniczych, a także z infrastrukturą funkcji ponadlokalnych pu-
blicznych i gospodarczych, w tym w szczególności: Grabarka w gm. Nurzec-Stacja, Ostro-
żany w gm. Drohiczyn, Hodyszewo w gm. Nowe Piekuty, Kruszyniany w gm. Krynki, Bo-
honiki w gm. Sokółka oraz Krasnybór w gm. Sztabin – z infrastrukturą obsługi religijnego 
ruchu pielgrzymkowego oraz turystycznego o znaczeniu regionalnym i krajowym, 

 
Wskazano wsie i miejscowości o standardowych funkcjach podstawowych (mieszkaniowo-

rolniczych) z funkcjami ponadlokalnymi, w tym: Studzieniczna, Grabarka, Krypno, Różany-
stok, Święta Woda, Hodyszewo, Bohoniki, Kruszyniany, Krasnybór, Lipsk – kultu religijnego i 
turystyki pielgrzymkowej o znaczeniu regionalnym, a niektóre i ponadregionalnym. Miejsca kultu 
religijnego (pielgrzymkowe i odpustowe) – to w szczególności: ... Hodyszewo, .… 

 
Określono szlaki kulturowe predestynowane do wytyczenia (rys. 11, oraz mapka 58), w tym: 
a) szlak sanktuariów: Sejny – Studzieniczna – Krasnybór – Różanystok – Krypno – Płonka 

Kościelna – Łomża – Hodyszewo – Ostrożany, (...) 
i) szlak drewnianej architektury sakralnej pogranicza mazowiecko-podlaskiego: Rydzewo, 

gm. Rajgród (kościół) – Kramarzewo, gm. Radziłów (kościół i dzwonnica z Radziłowa) Giełczyn, 
gm. Trzcianne (kościół) – Zambrów (kaplica cmentarna z późnobarokową polichromią z moty-
wem tańca śmierci) – Tabędz, gm. Zambrów (kościół z Puchał) – Cibory Kołaczki, gm. Zawady 
(kościół z Zawad) – Sokoły (kościół cmentarny przeniesiony z Tykocina, gdzie został zbudowany 
jako cerkiew unicka) – Hodyszewo, gm. Nowe Piekuty (kapliczka ze źródełkiem) – Ciechano-
wiec (kościół i dzwonnica z Bogut-Pianek) – Winna-Poświętna, gm. Ciechanowiec (kościół), 

Drogę wojewódzką nr 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka K. – droga 
nr 66 zaklasyfikowano do dróg klasy Z. 
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Zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego do uwzględnienia zawarte w rozdz. V i 
VI Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, w tym: 
a)  ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze, 
b) ochrona wód powierzchniowych, w tym Dzierzy, Mieni, Śliny i Tłoczewki przed zanieczysz-

czeniami, 
c) ochrona wód podziemnych przed  zanieczyszczeniami poprzez rozwiązanie gospodarki wod-

no-ściekowej, w tym budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej, 
d) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym: zadrzewień, zieleni parkowej i cmentarnej, 
e) zwiększenie lesistości obszaru poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb produkcji 

rolnej, 
f) kształtowanie systemu lokalnych powiązań przyrodniczych w oparciu o sieć dolin rzecznych 

(dolina Śliny i Tłoczewki), dolinek bocznych, obniżeń terenowych i obszarów leśnych, 
g) ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabytkowych 

i o wartościach kulturowych, 
h) ochrona i poprawa infrastruktury pielgrzymkowej miejsc kultu religijnego w Hodyszewie, 
i) tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi wspierających powstawanie nowych 

miejsc pracy poza rolnictwem, 
j) tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki.  

 

Cele zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego 
Cele zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego wynikają z uwarunkowań ze-
wnętrznych i wewnętrznych jego rozwoju.  
Cel generalny zagospodarowania przestrzennego województwa to: 
„Kształtowanie przestrzeni województwa podlaskiego w kierunku wyrównywania dysproporcji w 
poziomie jego zagospodarowania w stosunku do rozwiniętych regionów kraju, zgodnie  
z wymogami integracji europejskiej, współpracy transgranicznej i obronności, w sposób generu-
jący wzrost konkurencyjności, efektywności gospodarczej i poprawę warunków cywilizacyjnych 
życia mieszkańców, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i położenia.” 
Cele ogólne i szczegółowe zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, to: 
- kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych, nawiązujących do europejskiego sys-
temu gospodarki przestrzennej, służących integracji europejskiej oraz wzmocnieniu spójności i 
konkurencyjności województwa; 
- kształtowanie funkcji metropolitalnych Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego umożliwia-
jących w perspektywie osiągnięcie przez Białystok statusu „europolu”, wykorzystującego wartość 
„miejsca” dla lokalizacji kapitału i przedsiębiorczości; 
- kształtowanie elastycznych struktur przestrzennych, tworzących warunki wzrostu, efektywności 
gospodarowania bez barier i ograniczeń, w tym: restrukturyzacji bazy ekonomicznej wojewódz-
twa, jej dywersyfikacji oraz racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych; 
- kształtowanie struktur przestrzennych osadnictwa, stwarzających warunki rozwoju regionalnej 
infrastruktury społecznej, zwłaszcza w ośrodkach o znaczeniu krajowym i regionalnym; 
- kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki ekorozwoju z aktywną ochroną, 
wzbogacaniem i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego; 
- kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę zróżnicowanego etnicznie kra-
jobrazu kulturowego i obiektów zabytkowych przed zniszczeniem, degradacją i dewaloryzacją 
oraz ich racjonalne wykorzystanie do celów społecznych i gospodarczych, zgodnie z konwencjami 
i innymi porozumieniami międzynarodowymi. 
- tworzenie warunków przestrzennych do współpracy transgranicznej z Litwą, Białorusią  
i województwami sąsiadującymi; 
- kształtowanie struktur przestrzennych o walorach obronnych. 
 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (PZPWP) kierunki za-
gospodarowania przestrzennego województwa zostały określone dla obszaru całego wojewódz-
twa w zakresie: ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, antropogenicznego i kulturowego, 
rozwoju funkcji gospodarczych, infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej 
oraz zagadnień obronnych i antykryzysowych oraz dla 4 wyodrębnionych obszarów funkcjonal-
nych – centralnego, zachodniego, północnego i południowego oraz wyodrębnionych w nich wy-
magających szczególnej polityki przestrzennej obszarów problemowych.  
Gmina Nowe Piekuty  znalazła się w obszarze zachodnim.  
Obszar zachodni obejmuje powiaty:  grodzki – miasto Łomża, grajewski, kolneński, łomżyński, 
wysokomazowiecki i zambrowski o łącznej powierzchni 5 309 km2, co stanowi 26,3% po-
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wierzchni województwa podlaskiego. Główną funkcją obszaru jest rolnictwo. Funkcje uzupełnia-
jące stanowią: przemysł z dominacją przetwórstwa rolno – spożywczego, turystyka i leśnictwo.  
Wieś Nowe Piekuty została uznana jako wielofunkcyjny  gminny ośrodek rozwoju pełniący 
funkcję usługową na poziomie gminnym w zakresie administracji, ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej, oświaty, kultury i sportu oraz funkcje gospodarcze. 
Rozwój ośrodka w dostosowaniu do funkcji ponadlokalnych wymagać będzie  
w szczególności: 
− wzmocnienia bazy materialnej infrastruktury społecznej,  
− rozbudowy i modernizacji bazy produkcyjno – usługowej, 
− rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności rozwiązania 

gospodarki ściekowej we wsiach: Piątnica, Turośl, Zbójna, Wąsosz, Kobylin Borzymy, 
Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Miastkowo, Przytuły, Szumowo, Nowe Piekuty, 
modernizacji oczyszczalni ścieków w: Sokołach, Szepietowie, Małym Płocku i Czyżewie 
Osadzie oraz budowy stacji transformatorowych 110/15 kV RPZ w: Piątnicy, Sokołach i 
Śniadowie wraz z liniami zasilającymi 110 kV, 

− rozbudowy i modernizacji układów komunikacyjnych. 
Uznano wieś Hodyszewo za wiejską jednostkę osadniczą z funkcjami ponadlokalnymi kultu 
religijnego. 
Pełnienie w/w funkcji ponadlokalnych wymagać będzie w szczególności rozwoju infrastruktury 
technicznej i urządzeń obsługi turystyki i wypoczynku. 
W odniesieniu do gminy Nowe Piekuty za najważniejsze kierunki ochrony środowiska uznano: 

- podnoszenie statusu ochronności istniejących i tworzenie nowych obszarów prawnie 
chronionych -  poprzez poddawanie ochronie małych form przyrody, tj. pomników przy-
rody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, stanowisk do-
kumentacyjnych, korytarzy ekologicznych itp., 
- ochrona powierzchni ziemi  - rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i prowadzenie 
racjonalnej gospodarki zasobami złóż surowców mineralnych oraz ochrony gleb, zwłasz-
cza w rejonie intensywnej produkcji rolniczej w południowej części obszaru, 
-ochrona powietrza atmosferycznego w szczególności na obszarach ochrony prawnej, 
osiedli mieszkaniowych oraz urządzeń użyteczności publicznej,  
- ochrona i poprawa stanu sanitarnego wód powierzchniowych do zakładanych klas czy-
stości, ochrona lasów i zadrzewień,  
- ochrona warunków życia i zdrowia ludzi przed hałasem, wibracjami oraz elektromagne-
tycznym promieniowaniem niejonizującym, 
- ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska. 

Zasadnicze kierunki działania w zakresie ochrony środowiska kulturowego to: 
- kompleksowa ochrona i stworzenie warunków do racjonalnego funkcjonowania obsza-
rów krajobrazu historyczno – kulturowo – przyrodniczego, ochrona i rewaloryzacja za-
bytkowych zespołów osadniczych tworzących krajobraz kulturowy, 

- ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabyt-
kowych i o wartościach zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych: miejsc kultu reli-
gijnego w Łomży i Hodyszewie, grodzisk i licznych stanowisk archeologicznych. 

  
Główne kierunki rozwoju funkcji gospodarczych to: 
 
Przemysł, przedsiębiorczość 

- racjonalne wykorzystanie istniejącego zainwestowania i terenów produkcyjnych oraz 
rolnych przydatnych, 
- tworzenie warunków do budowy nowych zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego 
wykorzystujących miejscowe surowce, przede wszystkim w południowej i środkowej 
części obszaru funkcjonalnego, 
- tworzenie warunków rozwoju zakładów przetwórstwa surowców drzewnych, 
- rozwój przemysłu wydobywczego i materiałów budowlanych w oparciu o 
udokumentowane zasoby surowców mineralnych, głównie w rejonach północnych 
obszaru funkcjonalnego, 
- preferowanie rozwoju małych zakładów przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, 
głównie w zakresie rzemiosła artystycznego, wikliniarstwa, ekologicznych pokryć 
dachowych  z trzciny oraz rękodzieła ludowego Kurpiowszczyzny i Podlasia. 

 
Rolnictwo 
Obszar funkcjonalny zachodni charakteryzuje się dobrymi warunkami do rozwoju wysokotowa-
rowego rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego opierającego się na nowoczesnych technolo-
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giach i najwyższej w województwie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz wysokim po-
ziomie intensywności produkcji rolniczej. 
Głównymi kierunkami rozwoju rolnictwa w obszarze będzie jego intensyfikacja i preferowanie 
gospodarstw farmerskich o produkcji specjalistycznej – roślinnej i zwierzęcej metodami integro-
wanymi, ukierunkowanymi, w szczególności na: uprawę buraków cukrowych, hodowlę bydła 
mlecznego oraz trzody chlewnej, przy racjonalnym wykorzystaniu wartościowych dla rolnictwa 
gruntów. Kierunkami rozwoju rolnictwa w obszarze zachodnim będą: 
− w zakresie specjalizacji produkcji rolniczej w rejonie mazowiecko – bielskim, obejmującym 

m.in. gminę: Nowe Piekuty, o wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz du-
żym udziale użytków rolnych, w tym gruntów ornych wysokiej klasy bonitacyjnej domino-
wać powinna uprawa roślin przemysłowych – buraków cukrowych i ziemniaków dla potrzeb 
przetwórstwa, zaś w produkcji zwierzęcej hodowla bydła mlecznego; 

− racjonalne zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz poprawa jej jakości, 
poprzez: tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa intensywnego w kierunku systemu inte-
growanego na terenach o najwyższej jakości gleb, dla rolników tworzących silne, nowocze-
sne, dynamicznie rozwijające się gospodarstwa, których produkcja będzie przeznaczona dla 
okolicznych dobrze prosperujących zakładów przetwórczych, na rynek krajowy  
i rynki światowe (rejon mazowiecko - bielski), dalszy rozwój hodowli bydła mlecznego na 
terenie całego obszaru zachodniego, dostarczającej najwyższej jakości produktu dla najlep-
szych w kraju zakładów mleczarskich, 

- rozwój i unowocześnianie przemysłu rolno – spożywczego, usług rolniczych i instytucji 
otoczenia rolnictwa poprzez: modernizację i rozbudowę istniejących zakładów przemysłu 
mleczarskiego, mięsnego i ziemniaczanego, tworzenie warunków do powstania nowych 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w rejonach nadwyżek surowców, poprawę in-
frastruktury technicznej obszarów wiejskich tworzącej lepsze warunki działalności go-
spodarczej związanej z rolnictwem, tworzenie warunków rozwoju instytucji i urządzeń 
otoczenia rolnictwa zapewniających dogodne warunki zaopatrzenia i zbytu produkcji rol-
nej oraz obsługi finansowej gospodarstw rolnych, w tym doradztwa, marketingu i promo-
cji  

 
Leśnictwo 
Rozwój leśnictwa odbywać się będzie w oparciu o istniejące kompleksy lasów państwowych oraz 
rozdrobnione lasy prywatne, sukcesywne powiększanie zasobów leśnych poprzez zalesianie 
nieużytków i gleb marginalnych. 
 
Turystyka 
Turystyka rozwijać się będzie poprzez: uporządkowanie istniejącej bazy turystyczno – wypo-
czynkowej poprzez: podniesienie standardu jakościowego obiektów i likwidację bazy substan-
dardowej degradującej walory rekreacyjne środowiska przyrodniczego, porządkowanie gospo-
darki ściekowej i modernizację dróg dojazdowych oraz rozwój turystycznych funkcji obszaru z 
wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz z uwzględnieniem następujących 
predyspozycji turystyczno–wypoczynkowych: turystyczne zagospodarowanie szlaków i tworze-
nie warunków do rozwoju agroturystyki. 
 
 Kierunki rozwoju komunikacji 
- prowadzenie polityki poprawy standardów technicznych sieci drogowej, 
- modernizacja, w tym w szczególności przebudowa i budowa dróg wojewódzkich zmierzająca 
do polepszenia warunków połączeń z układem głównych dróg krajowych  i międzynarodowych, 
- zapewnienie i usprawnienie powiązań komunikacyjnych między ponadlokalnymi i lokalnymi 
ośrodkami obsługi poprzez dostosowanie dróg wojewódzkich do parametrów klasy G lub min. Z, 
a dróg powiatowych do parametrów klasy min. L, 
- realizacja systemu dalekobieżnych ścieżek rowerowych w obszarach leśnych oraz rozwój stref 
obsługi ruchu turystycznego wzdłuż dróg tranzytowych na bazie istniejących parkingów i stacji 
paliw. 
 
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 
- w zakresie elektroenergetyki 

Prowadzenie polityki poprzez dostosowanie systemu elektroenergetycznego do potrzeb wyni-
kających z rozwoju zagospodarowania poprzez: 
- modernizację stacji 110 /15 kV GPZ - I w Grajewie i w Wysokiem Mazowieckiem, 
- modernizację linii 110 kV: RPZ - Grajewo II - GPZ Ełk I, GPZ Zambrów - GPZ Wysokie 
Mazowieckie, GPZ Ostrołęka przez Nowogród - RPZ Łomża II i GPZ Łomża I, 
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- budowę nowych ciągów magistralnych 15 kV od nowych stacji 110/15 kV do powiązania  z 
istniejącą siecią 15 kV, 
- w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono: budowę nowych urządzeń zaopatrzenia w wodę na 
terenach wiejskich, rozbudowę systemów sieci wodociągowej na obszarach wiejskich umoż-
liwiającą podłączenie istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy (szczególnie w północnej 
części obszaru), opracowanie i wdrażanie stref ochronnych komunalnych ujęć wody oraz re-
spektowanie ustaleń obowiązujących w strefach.  
 

- w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Prowadzenie polityki zasad rozwoju infrastruktury technicznej a w szczególności uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej we  wsiach z priorytetem realizacyjnym poprzez zwiększanie dostępu 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe przed ich odprowadzeniem do wód po-
wierzchniowych na istniejących i projektowanych kanałach deszczowych w miastach i zabudo-
wanych terenach wiejskich (z priorytetem realizacyjnym w obszarach prawnie chronionych, 
zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wody). 
 

- w zakresie zaopatrzenia w gaz 

Prowadzenie polityki w zakresie zaopatrzenia w gaz obejmuje w szczególności poprzez realizację 
gazociągów wysokiego ciśnienia, w tym: budowę gazociągów podłączeniowych wysokiego ci-
śnienia w kierunku północnym z wykorzystaniem istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o 
średnicy 250 mm zaopatrujących w gaz gminy: Kulesze Kościelne, Kołaki Kościelne, Kobylin 
Borzymy i Rutki oraz w kierunku południowym do gmin: Szumowo, Nowe Piekuty, Ciechano-
wiec, Szepietowo i Czyżew Osada. 
 

- w zakresie gospodarki odpadami 

Prowadzenie polityki rozwoju infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki odpa-
dami stałymi, poprzez: porządkowanie gospodarki odpadami, w tym likwidację istniejących źró-
deł zagrożeń środowiska oraz w obszarach pozbawionych dostatecznej izolacji poziomów wodo-
nośnych. 
 
Potencjalne zadania kierunków rozwoju systemu gazowniczego wysokiego ciśnienia, wynikające 
z planów rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. – krótko  i długotermino-
wych 
 
Budowa gazociągów w/c wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi pierwszego stopnia 
 
L.p. Nazwa zadania Obszar realizacji Orientacyjny termin 
28. Odgałęzienie od istn. gazociągu Bia-

łystok – Rembelszczyzna do gm. 
Nowe Piekuty DN 100 

gm. Nowe Piekuty  

 
1.1.3.  
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku  
Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku przyjęto Uchwałą nr 150/2157/2013 
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r. Długofalowe planowanie rozwoju 
regionu jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na samorządzie  województwa. Narzę-
dziem realizacji tego obowiązku jest strategia rozwoju województwa, określająca zasady, obszary 
i kierunki interwencji polityki rozwoju regionu w horyzoncie czasowym niewykraczającym poza 
okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju1. Jednocześnie 
planowanie strategiczne jest nie tylko obowiązkiem, ale niezbędnym narzędziem w zarządzaniu 
rozwojem każdego regionu. 
W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku przyjęto następującą wizję,  która 
stanowi próbę zobrazowania stanu regionu w przyszłości i jest formą przekazu, mającą zobrazo-
wać aspiracje władz samorządowych: 
„Województwo podlaskie: zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze.” 
Sformułowana wizja województwa podlaskiego w horyzoncie czasowym do 2030 roku wymagać 
będzie determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych trzech wzajemnie powiązanych ce-
lów strategicznych: 
Cel strategiczny 1. Rozwój przedsiębiorczości; 
Cel strategiczny 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe; 
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Cel strategiczny 3. Jakość życia. 
U podstaw skutecznej realizacji celów strategicznych będą cele horyzontalne, których wątki 
przenikają cele strategiczne: 

− Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą harmonii aktyw-
ności człowieka i przyrody; 

− Cel horyzontalny: Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna. 
Przyjęte cele strategiczne zakładają równoległe prowadzenie działań na trzech kierunkach, tak 
aby zapewnić odpowiednio: 

− Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki; 
− Rozwój krajowych i międzynarodowych powiązań społeczno- gospodarczych regionu; 

− Wzrost jakości życia mieszkańców. 
Poniższa tabela obrazuje przyjęte w Strategii cele oraz główne kierunki interwencji.  
 
Cel strategiczny Cel operacyjny Główne kierunki interwencji 
Cel 1.  
Konkurencyjna 
gospodarka 

Rozwój przedsiębior-
czości 

Promowanie postaw przedsiębiorczych 
Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospo-
darczych 

Wzrost innowacyjno-
ści podlaskich 
przedsiębiorstw  

Promowanie postaw proinnowacyjnych 
Wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach 
Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwe-
stycyjną i innowacyjną przedsiębiorstw 
Wspieranie transferu wiedzy i komercjalizacji wyni-
ków B+R 
Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, 
organizacyjnych i marketingowych 

Rozwój kompetencji 
do pracy i wsparcie 
aktywności zawodowej 
mieszkańców regionu 

Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia i 
szkolenia dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy 
Aktywizacja zawodowa osób o utrudnionym dostępie 
do rynku pracy 

Kapitał społeczny jako 
katalizator procesów 
rozwojowych 

Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich 
oraz wspieranie dialogu 
społecznego 
Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego 
 Sprawna administracja 
Poprawa skuteczności zarządzania regionalnego i lo-
kalnego 

Efektywne korzystanie  
z zasobów naturalnych 

Promowanie postaw i działań sprzyjających efektyw-
ności wykorzystania zasobów 
naturalnych 
Ograniczanie energo - i materiałochłonności 
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

Nowoczesna infra-
struktura sieciowa 

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
Przebudowa systemu energetycznego 
Wspieranie rozwoju infrastruktury gazowej 

Cel  2. 
Powiązania kra-
jowe 
i międzynarodo-
we 

Aktywność podlaskich 
przedsiębiorstw na 
rynku 
ponadregionalnym 

Promocja gospodarcza regionu 
Inicjatywy sprzyjające nawiązywaniu kontaktów go-
spodarczych oraz wspieranie obecności podlaskich 
przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych 

Poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej woje-
wództwa 

Aktywność informacyjno-promocyjna ukierunkowana 
na inwestorów (aktywne pozyskiwanie inwestorów) 

Dostępność terenów inwestycyjnych 
Rozwój partnerskiej 
współpracy transgra-
nicznej 

Wykorzystanie potencjałów rozwojowych obszaru 
przygranicznego 
Tworzenie powiązań formalnych i nieformalnych oraz 
sieci współpracy 
Ochrona wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego obszaru pogranicza 

Rozwój partnerskiej 
współpracy 

Tworzenie powiązań formalnych i nieformalnych oraz 
sieci współpracy 
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międzyregionalnej Rozwój specjalizacji ponadregionalnych i współpraca 
w zakresie wspólnych 
problemów 
Rozwój współpracy w sferze innowacji i inwestycji 

Podniesienie ze-
wnętrznej i wewnętrz-
nej 
dostępności komuni-
kacyjnej regionu 

Poprawa zewnętrznej dostępności transportowej regio-
nu 
Wzmocnienie spójności terytorialnej poprzez wspiera-
nie wewnętrznej dostępności 
transportowej 
Efektywny system transportu publicznego 

Cel 3. 
Jakość życia 

Zmniejszenie nega-
tywnych skutków pro-
blemów 
demograficznych 

Wspieranie rodzin w opiece nad dzieckiem i osobami 
zależnymi 
Rozwój nowoczesnych, dobrze adresowanych usług 
społecznych 
Wsparcie aktywności zawodowej i społecznej osób 
starszych, umożliwiające lepsze 
wykorzystanie ich potencjału 

Poprawa spójności 
społecznej 

Współpraca i rozwój potencjału instytucjonalnego w 
obszarze pomocy i integracji społecznej 

Wspieranie osób wykluczonych społecznie, zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, 
dysfunkcją lub przeżywających trudności 

Poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa oraz 
bezpieczeństwa pu-
blicznego 

Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej w 
województwie 
Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia 
Wzrost efektywności działania podmiotów i służb 
bezpieczeństwa publicznego 
i ratownictwa 

Ochrona środowiska  
i racjonalne 
gospodarowanie jego 
zasobami 

Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro-
środowiskowej społeczeństwa 
Ochrona powietrza, gleb, wody i innych zasobów 

Efektywny system gospodarowania odpadami 
Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność ener-
getyczna) 
Ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobra-
zowych oraz odtwarzanie i renaturalizacja ekosyste-
mów zdegradowanych. 

 
Gminy wiejskie, w tym gmina Nowe Piekuty muszą zostać wsparte instrumentami podnoszącymi 
jakość kapitału ludzkiego, od początkowego okresu przedszkolnego, po działania z zakresu 
kształcenia ustawicznego. Interwencja w tym zakresie powinna przyczynić się również do wzro-
stu przedsiębiorczości i umiejętności konkurowania na rynkach pracy.  
Gminy wiejskie wymagają również poprawy  dostępności komunikacyjnej do ośrodków powia-
towych, a także działań w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej. 
Dostęp do nowoczesnej infrastruktury będzie wpływał pozytywnie na gminy typowo rolnicze, jak 
i turystyczne, przy jednoczesnym otwarciu na lokalną przedsiębiorczość. 

 
 

1.1.4. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty   2015 Strategia rozwoju gminy Nowe 
Piekuty -  przyjęta Uchwałą Nr IX/64/15 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 listopada 
2015 roku: 

W niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Nowe Piekuty na lata 2015 – 2022 dla gminy Nowe Pie-
kuty przyjęte zostały zadania mające na celu osiągnięcie w przyszłości założonej wizji Gminy 
Nowe Piekuty określonej jako  

- Zielona Gmina 
- Dostępna Gmina 
- Przedsiębiorcza Gmina 
- Otwarta Gmina 
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1. ZIELONA GMINA 
Najpoważniejszymi zadaniami związanymi z poprawą sytuacji w zakresie ochrony środowi-

ska na terenie gminy Nowe Piekuty są: 

 Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy kontynuacja termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne i instalacją 
OZE, w tym: 
 Zespół szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w miejscowości Nowe Piekuty 
 Zespół szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w miejscowości Jabłoń Kościelna 

 Urząd Gminy w miejscowości Nowe Piekuty 
 Gminny Ośrodek Kultury + Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Nowe Piekuty 
 Punkt przedszkolny w miejscowości Nowe Piekuty 
 Punkt przedszkolny w miejscowości Jabłoń Kościelna 

 Ośrodek Zdrowia w miejscowości Jabłoń Kościelna 

 Ośrodek Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże 

 Świetlice wiejskie w 7 miejscowościach Gminy tj. Hodyszewo, Skłody Borowe, Nowe 
Żochy,  Łopienie Szelągi, Łopienie Jeże, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Dąbrowa 

 Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa 

 Energooszczędne oświetlenie dróg 
Efektywność energetyczna, sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne 

 Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania o świetleniem ulicznym 
 Rozwój wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w systemach hybrydowych do zasilania  
urządzeń i instalacji infrastruktury drogowej (znaków, świateł ostrzegawczych itp.) 

 Budowa banków energii elektrycznej wspomagających oświetlenie uliczne + parki 
ogniw  fotowoltaicznych i turbin wiatrowych 

 Bezpieczny ruch rowerowy 

 Tworzenie systemu ścieżek rowerowych na obszarze Gminy (budowa ścieżek oraz  wy-
tyczenie pasm ruchu rowerowego, inwestycje powiązane z budową i modernizacją dróg). 
Inwestycje OZE w Gminie realizowane przez podmioty gospodarcze i społeczność lo-
kalną 

 Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,2 MW na działkach nr 594/1 i 598 leżących w 
obrębie  wsi Krasowo Częstki gm. Nowe Piekuty pow. wysokomazowiecki woj. podlaskie” 
 Montaż kolektorów słonecznych na potrzeby własne gospodarstw rolnych i domowych 
 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne gospodarstw rolnych i  
domowych 
 Montaż mikroelektrowni wiatrowych na potrzeby własne gospodarstw rolnych i domo-
wych 

 Farma hybrydowa słoneczno-wiatrowa –inwestycja potencjalna 
Farma turbin wiatrowych-inwestycja potencjalna 

 Zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP KSRG Nowe Piekuty 
 Wymiana samochodów i sprzętu w jednostkach OSP na terenie Gminy 

 Projekty szkoleniowe dla strażaków OSP w celu podnoszenia ich kwalifikacji. 

 Wymiana oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. 

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty 

 
2. DOSTĘPNA GMINA 

 
- Modernizacja dróg gminnych: 

o Droga nr 107641B Jabłoń Śliwowo –Jabłoń Dąbrowa 

o Droga nr 156112 B Krasowo Wielkie 

o Droga nr 7625B Krasowo Wielkie 

o Droga nr 2064B Krasowo Wielkie 

o Droga nr 7657B ul. Spokojna Nowe Piekuty 

o Droga nr  7656B ul. Słoneczna Nowe Piekuty 
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o Droga nr 7650B ul. Dobkowska Jabłoń Kościelna 

o Droga nr 156066B Skłody Przyrusy 

o Droga nr 107612B i 107616B Kostry Noski 

o Droga nr 107620B Markowo Wólka – Skłody Borowe 

o Droga nr 107625B i 107623B Nowe Piekuty – Krasowo Siódmaki 
o Droga nr 107629 Koboski 

o Droga nr 107624B Skłody Przyrusy 

o Droga nr 107611B Kostry Noski –Kostry Litwa –Krasowo Wólka 
o Droga nr 107626B Krasowo Siódmaki –Jośki 
o Droga nr 107648B Jabłoń Zambrowizna – Jabłoń Kościelna 

o Droga nr 107644B Jabłoń Zarzeckie -Jabłoń Spały 
o Droga Nr 156249B Jabłoń Markowięta 

o Droga Nr 156085B i P1572B Lendowo Budy 

o Droga Nr 107621B Markowo Wólka –Lendowo Budy 

o Droga Nr 107643B Jabłoń Jankowce 
o Droga Nr 107649B Jabłoń Dobki 
o Ulice Sadowa,Zielona, Przemysłowa, Dobkowska w miejscowości Jabłoń Kościelna 

oUlica Polna, Słoneczna, Spokojna w miejscowości Nowe Piekuty. 

- Modernizacja mostów na drogach gminnych w miejscowościach Krasowo Częstki oraz  
Kostry Litwa. 
- Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, poprzez systematyczne uzupeł-
nianie i renowację nawierzchni 
- Rekultywacja drogi gminnej Stokowisko –Brzozowo Korabie 

- Rekultywacja drogi gminnej Łopienie Zyski –Brzozowo Panki  
- Modernizacja dróg powiatowych: 

o Jabłoń Kościelna -Jabłoń Zarzeckie 
o Krasowo Częstki – Krasowo Wólka 
o Nowe Piekuty – Jabłoń Piotrowce 
o Markowo Wólka –Nowe Piekuty 

o Jabłoń Piotrowce– Moczydły Jakubowięta 

o Lendowo Budy –Markowo Wielkie 

o Jabłoń Śliwowo –Jabłoń Dąbrowa 

- Modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Hodyszewo –Kostry Noski 

- Wykonanie oraz modernizacja chodników przy drodze wojewódzkiej. 
 
3. PRZEDSIĘBIORCZA GMINA
 Budowa dystrybucyjnej sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Nowe  

Piekuty 
 Budowa linii wodociągowej Krasowo Częstki – Krasowo Wólka łączącego wodociąg  
Nowe Piekuty z wodociągiem Wierzbowizna. 

 Modernizacja przepompowni w miejscowości Skłody Przyrusy 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Piekutach 

 Realizacja projektów skierowanych do osób zakładających oraz rozwijających własną  
działalność gospodarczą, w szczególności działalność pozarolniczą. 
 Odkrywanie oraz promowanie miejscowych produktów regionalnych. 
 Promowanie oraz wspieranie miejscowych producentów rolnych. 
 Prowadzenie działań informacyjnych oraz projektów szkoleniowych z zakresu  
zakładania oraz prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 
 Współpraca z innymi gminami oraz organizacjami  w celu promowania produktów  

regionalnych oraz atrakcji regionu. 

 
4. OTWARTA GMINA 
- Modernizacja Ośrodków Zdrowia w miejscowościach: 
o Jabłoń Kościelna, 
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o Łopienie Jeże, 
 Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz rozwijanie oferty społecznej  świadczonej 
przez GOK 
 Utworzenie Publicznej Biblioteki Gminnej 

 Przebudowa i remont budynku po byłej szkole podstawowej w Stokowisku oraz  

nadanie funkcji społecznej, kulturalno-edukacyjnej.  
 Przebudowa i remont budynku po byłej szkole w Kostrach Noskach z przeznaczeniem  

na Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy. 

Realizacja projektów edukacyjno–sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Nowych  

Piekutach oraz Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej. 
Realizacja projektów w zakresie funkcjonowania Punktów Przedszkolnych w Nowych  

Piekutach i Jabłoni Kościelnej oraz organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszcza-
jących do Punktów Przedszkolnych. 

 Przebudowa, rozbudowa i remont sal gimnastycznych w Nowych Piekutach i Jabłoni  

Kościelnej 
 Modernizacja obiektów szkolnych oraz ich wyposażenie 
 Utworzenie siłowni zewnętrznych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej 
 Modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich  
 Utworzenie miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu w Kostrach Litwie, Kostrach 
Noskach, Łopieniu Jeżach, Skłodach Borowych, Tłoczewie, Jabłoni Jankowcach.  

Kluczowymi dla zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty zadania zawarte są 
Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2007 – 2015. 
Nadrzędnym (strategicznym) celem rozwoju gminy Nowe Piekuty jest zapewnienie mieszkań-
com gminy, pracy i dochodów pozwalających na godziwy, w odczuciu społecznym poziom życia 
przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodni-
czego i kulturowego. W celu poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie Nowe Piekuty 
niezbędne jest przeprowadzenie licznych zmian w wielu dziedzinach funkcjonowania gminy. 
W Planie Rozwoju Lokalnego dla gminy Nowe Piekuty przyjęte zostały zadania mające na celu 
poprawę sytuacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań:

      - poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
− rozwój infrastruktury technicznej podnoszącej poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy, 
− rozwój infrastruktury społecznej podnoszącej poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy, 
− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 
− tworzenie odpowiednich warunków do powstawania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. 
Ustalono, że najważniejszymi zadaniami zmierzającymi do poprawy stanu  środowiska przyrod-
niczego będzie:  

− budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, 
− termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół w Nowych Pie-

kutach, 
− termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół w Jabłoni Ko-
ścielnej, 

− budowa małych zbiorników retencyjnych. 
Przyjęto następujące zadania służące poprawie stanu infrastruktury technicznej: 
− modernizacja dróg gminnych: Hodyszewo – Jośki, Hodyszewo – Ferma, we wsi Jabłoń Mar-

kowięta, we wsi Jabłoń Jankowce, Krasowo Wólka – Krasowo Częstki, Skłody Borowe – 
Kostry Noski, We wsi Jabłoń Dąbrowa, Nowe Piekuty – parking przy boisku sportowym, 
Hodyszewo – parking publiczny, ulica Słoneczna w miejscowości Nowe Piekuty, we wsi 
Krasowo Częstki, Łopienie Zyski – Panki, we wsi Łopienie Jeże, Ulice Sadowa oraz Dob-
kowska w miejscowości Jabłoń Kościelna, 

− modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, poprzez systematyczne uzupełnianie i 
renowację nawierzchni, 

− modernizacja dróg powiatowych, m.in. Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały, Jabłoń Kościelna – 
Jabłoń Markowięta, Jabłoń Kościelna - Jabłoń Zarzecki, Krasowo Częstki – Krasowo Wólka, 
Markowo Wólka – Pruszanka Mała, Markowo Wólka – Nowe Piekuty, Jabłoń Piotrowce – 
Moczydły Jakubowięta, Lendowo Budy – Markowo Wielkie, Jabłoń Śliwowo – Jabłoń Dą-
browa, 
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− modernizacja   chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Jabłoń Kościelna i 
Jabłoń Jankowce, 

− modernizacja mostów w miejscowościach Żochy Stare,  Krasowo Częstki oraz Kostry Litwa, 
− modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Hodyszewo – Kostry Noski, 
− budowa zbiorników piętrzących i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Pieku-

tach oraz Wierzbowiźnie, 
− wykonanie bezprzewodowej niekomercyjnej sieci internetowej na terenie gminy, 

− modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

Ustalono następujące zadania służące poprawie stanu infrastruktury społecznej: 
− modernizacja Ośrodków Zdrowia w miejscowościach: Jabłoń Kościelna, Łopienie Jeże, 
− remont Domu Nauczyciela w Nowych Piekutach, 

− modernizacja obiektów szkolnych oraz ich wyposażenie, 
− budowa stadionu sportowego w miejscowości Jabłoń Kościelna, 
− modernizacja świetlic wiejskich,  
− modernizacja remiz strażackich. 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy ustalono: 
− zakup samochodu wielozadaniowego dla OSP KSRG Nowe Piekuty, 
− wymiana samochodów i sprzętu w jednostkach OSP na terenie gminy. 

 
1.2. Zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty 

 
Przyjmuje się  następujące zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
1) ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczaniem na cele nierolnicze, 
2) ochrona wód powierzchniowych, w tym rzeki Śliny i Tłoczewki przed zanieczyszczeniami, 
3) ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami poprzez rozwiązanie gospodarki wod-

no-ściekowej, w tym budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej, 
4) przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji  kierować się zasadą oszczędności tere-

nu, tzn. przeznaczać na cele budowlane tereny o jak najmniejszej powierzchni, umożliwiając 
realizację i funkcjonowanie planowanej inwestycji oraz zachowanie dotychczasowej funkcji 
terenu pozwalającej na jego rolnicze wykorzystanie,   

5) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym: zadrzewień, zieleni parkowej  
i cmentarnej, 

6) zwiększenie lesistości obszaru poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb produk-
cji rolnej, 

7) kształtowanie systemu lokalnych powiązań przyrodniczych w oparciu o sieć dolin rzecznych 
(dolina Tłoczewki), dolinek bocznych, obniżeń terenowych i obszarów leśnych, 

8) ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabytko-
wych o wartościach kulturowych, 

9) tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych systemów infrastruktury technicznej oraz  
komunikacji; 

10) ochrona i poprawa infrastruktury pielgrzymkowej miejsc kultu religijnego w Hodyszewie, 
11) tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi wspierających powstawanie nowych 

miejsc pracy poza rolnictwem, 
12) tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki, 
13) zachowanie odpowiednich stref ochronnych od linii napowietrznej najwyższego napięcia NN 

400 kV Miłosna – Narew (docelowo Stanisławów – Narew) Stanisławów – Narew,  dawniej 
Miłosna –Narew. 

Najważniejszą rolę w gminie odgrywa wieś Nowe Piekuty, która nadal będzie pełnić funkcje 
usługowe w zakresie - obsługi ludności wsi Nowe Piekuty i gminy w zakresie administracji, edu-
kacji, opieki społecznej, kultury, obsługi finansowej i handlu, funkcje działalności gospodarczej, 
funkcje mieszkalnictwa - głównie dla ludności nierolniczej, w zabudowie jednorodzinnej 
i wielorodzinnej oraz funkcje obsługi rolnictwa. 
Zespół wsi: Nowe Piekuty – Krasowo Wielkie – Piekuty Urbany stanowić będzie nadal   wielo-
funkcyjny  ośrodek  gminny. Zespół wsi: Jabłoń Kościelna – Jabłoń Jankowce – Jabłoń Dobki – 
Jabłoń Zambrowizna , będzie nadal ośrodkiem wspomagającym wieś gminną, o dodatkowej 
funkcji mieszkaniowej dla ludności nierolniczej 
Gmina Nowe Piekuty obfituje w grunty orne ok. 65%, a w gruntach ornych dominuje IV klasa 
bonitacyjna.  Gleby takie należy wykorzystać w jak największym stopniu i nie zatracić dominu-
jącej funkcji rolniczej gminy, ukierunkowanej na hodowlę bydła mlecznego wysokiej jakości, 
bydła ras mięsnych i trzody oraz produkcję kukurydzy i zbóż. 
Funkcja rolna będzie nadal podstawową dziedziną gospodarczą gminy. Wynika to z dominacji 
gleb średniej i dobrej jakości, jednolitym, płaskim ukształtowaniem terenu oraz tradycji. 
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Na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej składają się również warunki glebowe, agroklimat 
lokalny, rzeźba terenu i warunki gruntowo – wodne. 
Znaczny wpływ na rozwój Gminy Nowe Piekuty ma funkcja społeczna. Istniejące obiekty takie 
jak: 

− Świetlica Wiejska w Nowych Piekutach,  
− Izba Tradycji Regionalnej w Nowych Piekutach,  
− miejsca Rekreacji w Nowych Piekutach, Jabłoni Kościelnej, Nowych Żochach oraz w 

miejscowościach: Kostry Litwa, Skłody Borowe oraz Łopienie Zyski,  
− świetlice wiejskie w miejscowościach Nowe Żochy, Krasowo Częstki, Stokowisko, Ło-

pienie Szelągi, Jabłoń Śliwowo. 
− Remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowościach Hodyszewo, Nowe Piekuty, 

Skłody Borowe, Kostry Noski, Łopienie Jeże, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Jankowce, Jabłoń 
Kościelna, Tłoczewo, 

a także funkcja  kultu religijnego, występująca we wsi Hodyszewo, będą zachęcały do rozwoju 
agroturystyki i powstawaniu bazy noclegowej. 
Ważne jest prowadzenie dalszych działań w zakresie ochrony środowiska  (ochrona istniejących 
zasobów przyrodniczych, poprawa funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz eliminacja 
zagrożeń środowiska).  
Przez wieś Nowe Piekuty przebiegająca droga wojewódzka Nr 659, która będzie przebudowana  
do parametrów klasy funkcjonalnej „Z”.  Drogi powiatowe i gminne, przewidziane są do moder-
nizacji zgodnie z „Programem długoterminowej poprawy dróg powiatowych i gminnych w po-
wiecie wysokomazowieckim”. 
Aby jednak osiągnąć w/w cele i doprowadzić do rozwoju gospodarczego gminy należy dążyć do 
dalszego poprawiania warunków i jakości  życia na terenie gminy. Wiąże się to przede wszystkim 
z rozbudową infrastruktury technicznej w gminie, w tym zwłaszcza dalsza poprawa gospodarki 
ściekowej. 
Powyżej określone zadania w znacznym stopniu determinują prowadzenie polityki przestrzennej 
gminy Nowe Piekuty, polegającej na alokacji przestrzennej inwestycji celu publicznego (w ro-
zumieniu przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym) i kształtowaniu elementów struktury 
zagospodarowania przestrzennego. Zadania ponadlokalne celu publicznego wraz z zadaniami o 
znaczeniu lokalnym stanowią główny instrument realizacji polityki przestrzennej gminy wiejskiej 
z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.  Zasady rozumianej jako utrzymywanie 
względnej równowagi funkcjonalno-przestrzennej pomiędzy ekologiczną, społeczną i ekono-
miczną sferą rozwoju gminy. 
W zakresie rozwoju  funkcji społecznych przewiduje się: 
- poprawę izolacyjności cieplnej budynków szkół i placówek oświatowych. 
- utworzenie w Hodyszewie „Domu Św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny w Hodyszwie 
- utworzenie w Stokowisku „Centrum Integracji i Kultury dla osób niepełnosprawnych                 

i mieszkańców gminy” 
- utworzenie w Kostrach Noskach Ośrodka Rehabilitacji i Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 

Osób Niepełnosprawnych” 
- utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury a także Biblioteki Publicznej w Nowych           Pie-

kutach,  
- budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Kostry Litwa, Łopienie Zyski, Skłody Boro-

we, Jabłoń Jankowce, Tłoczewo i w innych miejscowościach w miarę potrzeb.  
W zakresie funkcji mieszkaniowej przewiduje się: 
- dopełnienie terenów zwartej zabudowy miejscowości oraz udostępnienie nowych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  zwłaszcza w miejscowościach: Nowe Piekuty, 
Jabłoni Kościelnej i Hodyszewie, 

- dopełnienie oraz udostępnienie nowych terenów pod rozwój usług obsługi rolnictwa i rze-
miosła nieuciążliwego, 

- wyposażenie terenów mieszkaniowych w podstawowe usługi obsługi ludności, 
- doprowadzenie sieci wodociągowej do nowej zabudowy i budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków, 
W zakresie rozwoju funkcji przemysłowej wskazuje się: 
- przeznaczenie nowych terenów pod przemysł rolno-spożywczy, 
- preferuje się rozwój nieuciążliwej  działalności  produkcyjnej  opartej  o przetwórstwo  su-

rowców lokalnych  (produkty  rolne,  drewno,  surowce  mineralne), 
- dopuszczenie w ustaleniach nowych planów miejscowych sporządzanych dla terenów  sku-

pionej  zabudowy  (głównie większych jednostek osadniczych)  wprowadzenia  nieuciążli-
wych małych i średnich zakładów produkcyjnych bazujących  na  surowcach  lokalnych, 
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- preferowanie intensywnego rozwoju na obszarach położonych wzdłuż drogi  wojewódzkiej 
nr.659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna,  stanowiących  
miejsca  zmniejszonego  ryzyka  inwestowania  podmiotów  gospodarczych  działających  
w  warunkach  gospodarki  rynkowej, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących Komunikacji. 

- racjonalne wykorzystanie  nie zagospodarowanego majątku  trwałego i  terenów  budowla-
nych  z przeznaczeniem  na  cele  nieuciążliwej  produkcji  i  magazynowo-składowe, 

- preferowanie rozwoju drobnej wytwórczości na terenach wiejskich w celu  przełamania  ich  
monofunkcyjności  i  stworzenia  miejsc  pracy  poza  rolnictwem. 

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych powyżej 100kV, poprzez budowę biogazowni w 
obrębie wsi Krasowo Częstki,  farm ogniw fotowoltaicznych w obrębie wsi Stokowisko, 
dla których wyznaczono strefy ochronne, 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW: istniejąca 
biogazowania we wsi Krasowo – Częstki oraz planowana farma fotowoltaiczna we wsi 
Stokowisko, 

- budowę małych  elektrowni wiatrowych o wysokości do 30m i o mocy nie przekraczającej 
100kW energii elektrycznej oraz lokalizację innych urządzeń wytwarzających energię z od-
nawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW na terenach predysponowa-
nych do lokalizacji tych urządzeń. 

- wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych takich jak słońce i biogaz o mocy nie przekra-
czającej 100 kW. 

W zakresie rozwoju funkcji kulturowych przewiduje się ochronę zabytkowych obiektów i obsza-
rów o wartości historycznej, w tym zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych. 
W zakresie rozwoju systemu ochrony przyrody i kształtowania zieleni: 
− utrzymanie istniejącej zieleni, 
− zachowanie terenów rolnych (łąki i pastwiska), jako terenów czynnych biologicznie, 
− objęcie ochroną pomnikową  utrzymanie ochrony pomnikowej wartościowych drzew. 
 
W następstwie przeprowadzonej analizy uwarunkowań w gminie wiejskiej Nowe Piekuty wyzna-
czono, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zadań o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, 
następujące podstawowe tereny przestrzenne, składające się na działania polityki przestrzennej 
gminy: 
1) tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowy usługowej, rekreacji i sportu, 

nieuciążliwego przemysłu, tereny rozwoju w kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzin-
nej, usługowej i zagrodowej - wyznaczone na rysunku Studium granicami zwartej zabudo-
wy, stanowiące kontynuację i uzupełnienia zabudowy, w której wyodrębnia się: tereny 
obejmujące zainwestowane obszary (wraz z ich rezerwami przestrzennymi), które pozwala-
ją na dalszy rozwój zabudowy, stanowiące kontynuację dotychczas ukształtowanej struktu-
ry urbanistycznej i tereny rezerwowane pod zabudowę, przedstawione na rysunku Studium 
jako obszary wskazane do opracowania miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) teren rozwoju w kierunku funkcji farmy fotowoltaicznej ze strefą ochronną związaną z 
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w obrębie Stoko-
wisko (symbol P1 na rysunku Studium),  

3) tereny występowania złóż surowców naturalnych: udokumentowane złoża kruszywa natu-
ralnego - w obrębie Nowe Rzepki (symbol PG1 na rysunku Studium), tereny perspekty-
wicznego występowania złóż: -  w obrębie Nowe Rzepki (symbol PG2 na rysunku Stu-
dium), w obrębie Jabłoń Dąbrowa (symbol PG3 na rysunku Studium) i w obrębie Krasowo 
Częstki (symbol PG4 i PG5 na rysunku Studium), 

4) teren rozwoju w kierunku infrastruktury technicznej – projektowana istniejąca biogazownia 
ze strefą ochronną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu (oznaczona graficznie na rysunku Studium - symbol P2),  

5) tereny ujęć wód podziemnych ze strefą ochrony bezpośredniej – w obrębie Wierzbowizna 
(symbol WZ1 na rysunku Studium) i w obrębie Nowe Piekuty (symbol WZ2 na rysunku 
Studium), 

6) tereny linii elektroenergetycznej 400kV z pasem technologicznym (symbol NN na rysunku 
Studium), 

7) tereny linii elektroenergetycznej 110kV z pasem technologicznym ze strefą uciążliwości  
(symbol E na rysunku Studium), 

8) teren gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefą bezpieczeństwa  (symbol G1 na rysunku Stu-
dium), 
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9) teren projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną (symbol G2 na 
rysunku Studium) – w chwili obecnej inwestycja nie jest uwzględniona w Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, 

10) tereny komunikacyjne: tereny kolejowe (stanowiące teren zamknięty), droga wojewódzka 
659, projektowana obwodnica Hodyszewa, drogi powiatowe (P20…., P21…), drogi gmin-
ne, drogi gminne do przebudowy, 

11) teren lądowiska dla helikopterów we wsi Kostry Noski (oznaczony na rysunku Studium 
symbolem KL), 

12) tereny udokumentowanych stanowisk archeologicznych (z nr stanowisk) 
13) tereny lasów, objęte granicami uproszczonego planu urządzenia lasu, 
14) tereny rolne, obejmujące tereny rolne z zabudową zagrodową kolonijną, z wyszczególnie-

niem graficznym gruntów I-III klasy bonitacyjnej, 
15) tereny wód powierzchniowych – doliny rzeczne. 
16) obszar projektowanego Korytarza Ekologicznego  - Uzupełniający KPN-23C Dolina Gór-

nej Narwi – Dolina rzeki Nurzec. 
Przedstawione powyżej tereny stanowią uszczegółowienie wskazań dla poszczególnych obsza-
rów terenów funkcjonalnych wyznaczonych w Studium i są kontynuacją polityki przestrzennej 
wyrażonej przy kształtowaniu przestrzeni gminy. 
Tereny rozwoju zabudowy objęte są priorytetem wyposażenia w infrastrukturę techniczną stano-
wiącego zobowiązanie publiczno – prawne gminy z tytułu przepisów Ustawy o samorządzie 
gminnym. Warunkiem inwestowania na w/w terenach jest budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków lub innych rozwiązań gospodarki ściekowej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. 

 
Audyt krajobrazowy dla województwa podlaskiego nie został opracowany. W związku z powyż-
szym nie ustala się rekomendacji i wniosków oraz nie określa się granic krajobrazów prioryteto-
wych. 

 
2. Kierunki i wska źniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania tere-

nów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod 
zabudowy 

 
Główną funkcją gminy Nowe Piekuty jest funkcja rolna, uzupełniona funkcją mieszkaniową.  
Produkcja i przemysł mają marginalne znaczenie w strukturze funkcjonalnej obszaru. 
Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy składają się główne ośrodki aktywności gospodar-
czej i osadniczej w gminie oraz pozostałe jednostki osadnicze, oznaczone na rysunku Studium 
granicami zwartej zabudowy, stanowiące elementy (ogniwa) obszaru aktywności gospodarczej w 
strukturze zagospodarowania przestrzennego.  Określenie w/w obszarów delimitowała analiza 
uwarunkowań oraz istniejącego zainwestowania poszczególnych jednostek między innymi w za-
kresie procesów gospodarczych i społecznych, walorów środowiska kulturowego i przyrodnicze-
go oraz dostępności komunikacyjnej.  
W granicach zwartej zabudowy wsi, oznaczonych graficznie na rysunku Studium, dopuszcza się 
lokalizację nowej zabudowy jednorodzinnej, pensjonatowej, rekreacji indywidualnej  i zagro-
dowej oraz obiektów usługowych. Ewentualna uciążliwość wynikająca z prowadzonej działal-
ności nie może wykraczać poza granice własnej działki. 
Poza granicami zwartej zabudowy wsi, będzie powstawała zabudowa zagrodowa  
i inna, w tym związana z działalnością rolną i produkcyjną, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W związku z niewielkim wzrostem liczby ludności gminy Nowe Piekuty, przyjmuje się że nowa 
zabudowa będzie realizowana w podobnych wskaźnikach i parametrach zabudowy poprzez uzu-
pełnienia i intensyfikację istniejących zespołów osadniczych (w tym zabudowę terenów przyle-
głych). 
Te zasady nie będą dotyczyły zabudowy siedliskowej i zagrodowej, determinowaniem poszcze-
gólnych obszarów produkcji rolnej. 
 
 Główne kierunki dotyczące zagospodarowania terenów: 
1) tereny zabudowy wielorodzinnej – składające się z budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych wraz z niezbędną zabudową usługową dla ludności, garaże, parkingi, dojścia, dojazdy, 
infrastruktura techniczna, społeczna i sportowa (typu: place zabaw, boiska sportowe, miejsca 
odpoczynku i relaksu), zagospodarowanie terenów niezabudowanych zielenią urządzoną; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące budynki mieszkalne jedno-
rodzinne z ewentualnymi wbudowanymi usługami podstawowymi, garaże, miejsca postojowe, 
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dojścia, dojazdy, infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych 
zielenią urządzoną (rodzimymi gatunkami), oczkami wodnymi, wiatami rekreacyjnymi, pla-
cami zabaw; 

3) tereny zabudowy zagrodowej – stanowiące zabudowę mieszkaniową oraz obiekty służące do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, hodowlanego, ogrodniczego. Dopuszcza się tu realizację 
budynków magazynowych i usługowych związanych np. z przetwórstwem rolniczym oraz 
możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej w istniejących budynkach mieszkal-
nych. Chów i hodowla inwentarza żywego winna być zgodna z przepisami odrębnymi, przy 
czym należy rozważyć możliwość ograniczenia budowy dużych obiektów inwentarskich w 
zwartej zabudowie wsi Jabłoń Jankowce, Jabłoń Kościelna, Nowe Piekuty oraz Hodyszewo; 

4) tereny zabudowy usługowej – obejmujące obiekty z zakresu usług podstawowych dla ludno-
ści, handlu, ochrony zdrowia wraz z obiektami usług publicznych (np. administracja, kultura, 
oświata, bezpieczeństwo przeciwpożarowe) i indywidualnych (np. pensjonaty, obiekty han-
dlowe). Zagospodarowanie terenów winno uwzględniać konieczność zapewnienia odpowied-
niej ilości miejsc garażowych, parkingowych i postojowych. Zagospodarowanie terenów nie-
zabudowanych zielenią urządzoną i powierzchniowymi formami zagospodarowania np. zie-
leńce, skwery, oczka wodne; 

5) tereny zabudowy produkcyjnej – stanowiące głównie zabudowę produkcyjną, składową, 
magazynową, garażową. Konieczność bilansowania ilości miejsc parkingowych w zależności 
od skali przedsięwzięcia i dostępności terenu. Pożądane jest wprowadzanie urządzonej zieleni 
izolacyjnej. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko winne być reali-
zowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

6) tereny sportu i rekreacji – obejmujące obiekty sportowe (typu: boiska i stadiony sportowe, 
hale sportowe, korty tenisowe, wraz z zapleczem usługowym) oraz obiekty rekreacyjne (typu: 
wiaty rekreacyjne, pergole, fontanny, oczka wodne, siłownie na powietrzu, place zabaw dla 
dzieci, miejsca odpoczynku dla dorosłych). Tereny niezabudowane działek należy utrzymać 
jako obszar biologicznie czynny. Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc par-
kingowych  z uwzględnieniem skali inwestycji; 

7) tereny zieleni urządzonej – parki, zieleń, skwery wraz z obiektami małej architektury i wy-
poczynkowymi, place zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać ko-
nieczność zachowanie istniejącej zieleni wraz z prowadzeniem niezbędnych prac pielęgnacyj-
nych i porządkowych. Zaleca się stosowanie gatunków roślin rodzimych, w tym trwale zielo-
nych oraz o zróżnicowanych porach kwitnienia. Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych  z uwzględnieniem skali inwestycji; 

8) tereny cmentarzy – wymagające prowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych i porządko-
wych. W przypadku cmentarzy zabytkowych należy prowadzić wszelkie niezbędne prace za-
bezpieczające cenne obiekty przed zniszczeniem, degradacją. Nie przewiduje się wyznaczenia 
nowych cmentarzy w Gminie Nowe Piekuty, natomiast do istniejących należy uwzględniać 
strefy sanitarne ustalane na podstawie przepisów odrębnych; 

9) tereny komunikacyjne - stanowiące zarówno drogi publiczne jak i wewnętrzne, dla których 
ustala się obowiązek należytego utrzymania oraz w miarę możliwości poprawę ich wartości 
technicznych i użytkowych. Zaleca się utrzymanie istniejącej oraz sukcesywne wprowadzanie 
nowej zieleni przydrożnej. Infrastruktura techniczna winna być realizowana w liniach rozgra-
niczających dróg w uzgodnieniu z zarządca drogi; 

10) tereny leśne – obejmujące grunty leśne wraz z obiektami wykorzystywanymi na potrzeby 
gospodarki leśnej, w tym np. budynki, budowle, drogi leśne, miejsca składowani drewna, in-
frastruktura techniczna. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne realizowana 
może być tylko zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w drodze sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

11) tereny rolne – obejmujące użytki rolne: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), 
sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, trzciny cukrowej 
itp.). Gleby najwyższych klas objęte są ochroną  zgodnie z przepisami o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych; 

12) tereny górnicze oraz tereny udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego – na których 
dopuszcza się wydobycie kruszywa zgodnie i w graniach uzyskanej koncesji. Rekultywacja te-
renów poeksploatacyjnych na cele rolne, leśne lub zgodnie z koncesją; 

13) obszary, na których rozmieszczone są lub będą urządzenia wytwarzające energię z od-
nawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – wraz ze strefami ochronnymi 
związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.  

 
 Wymienione powyżej główne kierunki zagospodarowania gminy Nowe Piekuty nie sta-
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nowią katalogu zamkniętego. Dotyczy to głównie infrastruktury społecznej i technicznej, która 
ma zaspokoić potrzeby ludności zarówno na poziomie podstawowym jak i wyższym. W związku 
z powyższym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozstrzygać będą o przezna-
czeniu oraz zasadach zagospodarowania terenów gminy.  

W planach miejscowych zostaną również ujęte ustalenia dotyczące np. intensywności zabu-
dowy oraz warunków jej realizacji, w tym wysokości zabudowy. Ustala się ogólne wskaźniki do-
tyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

1) powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m2, 
b) dla zabudowy zagrodowej - 3000 m2, 
c) dla pozostałych terenów nie ustala się. Powierzchnie nowo wydzielanych działek bu-

dowlanych winne zapewnić możliwość realizacji miejsc postojowych, wydzielonych 
miejsc składowania odpadów stałych (śmietniki), terenów biologicznie czynnych, pla-
ców zabaw, miejsc odpoczynku itp.; 

2) nie ustala się maksymalnej powierzchni zabudowy, która wynikać będzie ze skali inwesty-
cji; 

3) tereny niezabudowane działek należy utrzymać jako obszar biologicznie czynny, przy 
czym dla terenów zabudowanych minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie powinien być mniejszy niż 
40% - nie dotyczy zabudowy produkcyjnej; 

4) preferowane są budynki mieszkalne o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym podda-
sze użytkowe, natomiast budynki o funkcji uzupełniającej w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego - jednokondygnacyjne; 

5) nie ustala się maksymalnych wysokości budynków i budowli, które należy realizować 
zgodnie z potrzebami technicznymi i technologicznymi; 

6) formy architektoniczne budynków, a zwłaszcza ich wysokości należy wkomponowywać w 
krajobraz harmonizujący z otoczeniem, przy czym preferowane są budynki mieszkalne 
jednorodzinne o wysokości do 10 m, budynki usługowe do 12 m; 

7) liczba miejsc garażowych, postojowych, parkingowych w zależności od potrzeb i dostęp-
ności terenu - standardy w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych ustalono w pkt. 
5.1.  Części III Studium. 

 
 Szczegółowe gabaryty budynków i budowli winne być ustalane w nawiązaniu  do istnie-

jących warunków przestrzennych występujących na terenach sąsiadujących, a ich realizacja usta-
lona na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prze-
pisów odrębnych. 
 
Kształtowanie terenów wskazanych pod zabudowę w kierunku funkcji mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej wymaga uwzględnienia niniejszych wskaźni-
ków zagospodarowania terenu oraz warunków zabudowy: 
- od 400 do 800m2 dla zabudowy bliźniaczej, powyżej 800m2 dla zabudowy wolnostojącej; 
- zabudowa w Nowych Piekutach o wysokości do trzech dwóch kondygnacji z ostatnią kondy-

gnacją w poddaszu użytkowym, w pozostałych miejscowościach – do trzech dwóch  kondy-
gnacji z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym, dopuszcza się podpiwniczenia bu-
dynków; 

- w zabudowie mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej dopuszczone jest prowadzenie działal-
ności usługowej (w budynkach wolnostojących), której uciążliwość nie może naruszać geo-
dezyjnych granic działki budowlanej. 

 Ponadto ustala się : 
− zagospodarowanie terenów powinno następować, w jak najwyższych standardach architek-

tonicznych, z poszanowaniem podstawowych zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju, a w szczególności ochrony krajobrazu oraz ochrony środowiska;  

− nowe funkcje oraz zmiany funkcji terenów określone w projekcie zamiany Studium nie mo-
gą powodować przekroczeń standardów jakości środowiska; 

− inwestycje mogą być lokalizowane pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie nie bę-
dzie sprzeczne z ustaleniami przyjętymi dla danego terenu lub formy ochrony prawnej lub 
planistycznej na danym obszarze oraz nie będzie powodować uciążliwości na położonych w 
sąsiedztwie terenach zabudowy mieszkaniowej,  

− niezabudowane części działek budowlanych należy utrzymywać jako obszar biologicznie 
czynny z roślinnością rodzimą oraz powierzchniowymi formami zagospodarowania terenu, 
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− lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dopuszczono w miejscach wyznaczo-
nych na rysunku studium oraz nie wyznaczonych rysunkiem studium na wszystkich terenach 
pod warunkiem, że nie naruszy to podstawowej funkcji terenu oraz warunków krajobrazu na-
turalnego i ustaleń obszarów ochrony prawnej i planistycznej.  

Standardy w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych ustalono w pkt. 5.1.7. Części III Stu-
dium. 
 
 
2.1. Tereny proponowane do objęcia ograniczeniem zabudowy i zakazem zabudowy 
 
Tereny wskazane do objęcia ograniczeniem zabudowy i zakazem zabudowy wynikają z obowią-
zujących przepisów warunków technicznych, m.in.: 
- z tytułu przepisów o ochronie środowiska, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami w sto-

sownej odległości od linii energetycznych wysokiego (co najmniej 30m dla budynków  
przeznaczonych na okresowy pobyt ludzi) i średniego (minimum 15m) napięcia. 

- z tytułu odpowiednich przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i 
obiektów od istniejących gazociągów, zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi 
w czasie wydania pozwolenia na budowę. 

- z tytułu przepisów kolejowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami w stosownej odle-
głości od obszarów kolejowych - linii kolejowej magistralnej E2675 Warszawa – granica 
państwa, określonych w tych przepisach. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych 
należy wyznaczać obszary o przeznaczeniu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych 
w tym składów i magazynów komunikacji drogowej, parkingów, infr. techn., terenów zie-
leni itd., dla których nie jest wymagane dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Ponadto w zagospodarowaniu terenów kolejowych oraz w 
ich sąsiedztwie występują ograniczenia obowiązujące w: ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1727 z późn. zm.), Rozp. Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), Rozp. Ministra Infrastruktury z 
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczają-
cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon 
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j.Dz. U. 2014, poz.1227 z późn. zm.),  

- z tytułu przepisów drogowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi w 
odległości określonej w tych przepisach, 

- z tytułu przepisów określających wymagania, jakim powinny odpowiadać cmentarze: wo-
kół terenów cmentarzy powinien być wyznaczony obszar ochronny  
o stosownej szerokości, jak również ograniczenia lokalizacji ujęć wody oraz obiektów 
związanych z produkcją i przechowywaniem żywności. Tereny pod cmentarze w miarę 
możliwości należy stosować na wzniesieniu, a zwierciadło wód gruntowych powinno znaj-
dować się na głębokości nie wyżej niż 2,5m poniżej powierzchni terenu, 

- z tytułu przepisów ustawy Prawo Wodne pasy ochronne o szerokości 1,5m wzdłuż cieków 
wodnych, w celu konieczności umożliwienia wypełnienia ustawowych obowiązków przez 
właścicieli wód. 

 
2.2. Tereny objęte ograniczeniami zabudowy wynikającymi z przepisów odrębnych 
 
Obszar projektowanego korytarza ekologicznego: Korytarz Uzupełniający KPN-23C Dolna Gór-
nej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec wskazuje się do objęcia ochroną przyrody na podstawie przepi-
sów odrębnych.  Zakazem zabudowy obejmuje się tereny dolin rzecznych. 
Grunty rolne stanowiące użytki rolne I-III klasy bonitacyjnej oraz grunty leśne stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa i pozostałe grunty leśne podlegają ochronie, zagospodarowanie ich wyma-
ga zgody na podstawie przepisów odrębnych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 
pierwszej kolejności do zmiany przeznaczenia wskazuje grunty oznaczone w ewidencji gruntów 
jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Wyłą-
czenia gruntów klas wyższych powinny następować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  
Proces wyłączania gruntów z użytkowania rolniczego i leśnego regulują przepisy ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W studium dopuszcza się zagospodarowanie gruntów rol-
nych klasy I-III na cele nierolnicze, w granicach zwartej zabudowy miejscowości, co będzie wy-
magało sporządzenia planu miejscowego. 
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2.3. Obszary posiadające obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzone w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, określa-
jące zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

 
Gmina Nowe Piekuty nie jest objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 
3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przy-

rody, krajobrazu, w tym oraz krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 
 
3.1. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody  
Istniejące formy ochrony przyrody  
Obszarami i obiektami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody na terenie gminy Nowe Piekuty są: 
− pomniki przyrody: dąb szypułkowy przy kościele parafialnym w Nowych Piekutach, kaszta-

nowiec – pojedyncze drzewa kasztanowca zwyczajnego i lipy drobnolistnej w miejscowości 
Stokowisko. 

W związku z powyższym ustala się: 
− zakaz pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania obiektów poddanych ochronie oraz doko-

nywania istotnych zmian obiektów; 
− zapewnienie właściwych dla gatunków drzew warunków siedliskowych, ułatwiających po-

bieranie wody i substancji mineralnych; 
− ochrona podłoża wokół systemu korzeniowego poprzez zakaz zmiany stosunków wodnych i 

lokalizacji obiektów i urządzeń (poza ogrodzeniem ochronnym w odległości mniejszej niż 20 
m); 

− zakaz umieszczania na obiektach tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną 
obiektu; 

− konserwacja i leczenie, podporządkowanie zabiegów pielęgnacyjnych celom ochronnym. 
 
 
3.2. Obszary wskazane do objęcia prawnymi formami ochrony przyrody  
 
Pomniki przyrody 
Wskazuje się do objęcia ochroną  w formie pomnika przyrody następujących drzew: 

1) dąb - w miejscowości Jośki, 
2) dąb -  w miejscowości Jabłoń Jankowce, 
3) dąb -  w miejscowości Krasowo Siódmaki 

W stosunku do pomników przyrody z przepisów Ustawy o ochronie przyrody  (Dz. U. 2015 6r., 
poz. 1651 z późn. zmianami) wprowadza się następujące zakazy:  
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budo-
wą, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej, 
- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

oraz obszarów wodno-błotnych, 
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, 
- zmiany sposobu użytkowania ziemi, 
- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 
- umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych 

oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czyn-
ności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

- zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, 

- umieszczania tablic reklamowych. 
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Nie planuje się objęciem ochroną przyrody nowych tworów przyrody na terenie gminy Nowe 
Piekuty np. w formie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych 
czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

 
Proponuje się objęcie ochroną planistyczną korytarza ekologicznego 
Proponuje się objęcie ochroną planistyczną korytarza ekologicznego: Korytarz Uzupełniający 
KPn-23C Dolina Górnej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec obejmujący tereny rolno-leśne i wód z 
fragmentami dolin rzek: Mianki, Lizy, Dierzy i Markówki. 
Ochrona proponowanego korytarza może odbywać się w zakresie struktury ekologicznej (np. 
ochrona ciągłości ekologicznej). Korytarze ekologiczne są niezbędne dla funkcjonowania środo-
wiska przyrodniczego. Potrzebne dla prawnego i efektywnego gospodarowania zasobami prze-
strzeni. Ważne są dla zachowania biosfery, warunków ekologicznych oraz warunków życia czło-
wieka. Korytarze ekologiczne mają znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale także społeczne i eko-
nomiczne. Pełnią wiele różnych funkcji. Są m.in.: 
− przestrzenią życia i migracji gatunków; 
− podstawą dla zachowania bioróżnorodności biologicznej; 
− elementem osłony przeciwerozyjnej gruntów, ochrony przeciwpowodziowej i retencji; 
− elementem ograniczającym rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, eliminującym związki che-

miczne i organiczne, bezpieczeństwa w organizacji warunków ruchu drogowego; 
− walorami krajobrazowymi podnoszącymi atrakcyjność wizualną przestrzeni; 
− elementem organizacyjnym przestrzeni życia człowieka. 
Przez teren gminy przebiega wskazany do objęcia ochroną planistyczną korytarz ekologiczny 
Korytarz Uzupełniający KPn-23C Dolina Górnej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec, który może mieć 
znaczenie europejskie. W odniesieniu do korytarza ustala się zapewnienie łączności pomiędzy 
głównymi w kraju obszarami chronionymi i ostojami przyrody oraz zapewnienie warunków do 
migracji dużych ssaków. Warunkiem istnienia korytarza ekologicznego jest jego nieprzerwanie 
trwałą, nieprzekraczalną barierą infrastrukturalną. 
Zachowanie drożności przestrzennych powiązań ekologicznych wymaga wykluczenia inwesto-
wania kubaturowego w strefie korytarza. Wskazuje się wykorzystanie wszystkich możliwości 
dolesień, głównie na słabych glebach, z wykluczeniem łąk. 
Korytarze ekologiczne o znaczeniu europejskim wraz z lokalnymi korytarzami ekologicznymi 
obejmuje się ochroną i ustala się : 
− zakaz składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, lokalizacji 

wylewisk, gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt; 
− zakaz tworzenia nasypów ziemnych usytuowanych poprzecznie do osi korytarzy bez 

uwzględnienia zabudowy przejść i przepustów dla zwierząt i niezwiązanych z realizacją in-
westycji celu publicznego, 

− zakaz lokalizacji zabudowy ograniczenie lokalizacji zabudowy, która nie może skutkować 
utratą drożności korytarza, 

− zakaz budowy pełnych ogrodzeń na szlakach migracji zwierząt, 
− zakaz eksploatacji surowców mineralnych po wyeksploatowaniu złoża kruszywa naturalnego 

wyrobisko należy zrekultywować i zagospodarować z preferencją zalesienia, 
− nakaz likwidacji obiektów destrukcyjnych, 
− nakaz poszerzenia (lub wykonywania) przepustów przecinających korytarze w istniejących 

(lub projektowanych) nasypach drogowych i kolejowych, 
− nakaz budowy przejść i przepustów dla zwierząt dla nowych inwestycji liniowych przecho-

dzących przez korytarze ekologiczne, 
− zaleca się kształtowanie i wzmacnianie pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrze-

wień), restytucję użytków zielonych kosztem gruntów ornych oraz prowadzenie dróg po es-
takadach. 

 
3.3. Obszary objęte innymi prawnymi formami ochrony przyrody  
 
3.3.1. Z tytułu przepisów prawa – ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy o 

lasach  
 
Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można 
przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie 
ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. 
Grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III zwartych kompleksów – wskazane użytkowanie 
rolnicze. Zmiana użytkowania dopuszczalna jest jedynie w wyznaczonych granicach zwartej za-
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budowy miejscowości i w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ministra właściwego 
do spraw rozwoju wsi . Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, wymagającego zgody 
na zmianę przeznaczenia, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Wyrażenie zgody, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, 
a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają 
skutki ujemnego oddziaływania na grunty. 
Kategorię lasów ochronnych posiadają wyłącznie lasy państwowe. 
Lasy ochronne podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o lasach. Chronione są ze 
względu na pełnioną funkcję (lasy glebochronne, wodochronne). Status lasów ochronnych wy-
klucza prowadzenie produkcyjnej działalności leśnej na ich obszarze. 
Gmina Nowe Piekuty posiada „Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa na okres  od 01.01.2012r. do 31.12.21r.” – stan na dzień 1.01.2012r. 
 
 
3.3.2. Z tytułu przepisów prawa – ustawa Prawo wodne  
 
Istniejące ujęcia wody 
1) ujęcie wody „Nowe Piekuty” - posiada ustanowioną strefę ochronną ujęcia wodnego bezpo-

średnią o promieniu 10m wokół każdej studni, 
2) ujęcie wody „Wierzbowizna” – posiada ustanowioną strefę ochronną -  bezpośrednią o pro-

mieniu 8-10m wokół każdej studni. 
Ujęcia te posiadają wyznaczone i ogrodzone strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód, w których 
obszarze obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzy-
stania z wody zgodnie z przepisami Prawa wodnego. 
 
Obszary zagrożenia powodzią 
Na obszarze gminy Nowe Piekuty nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
obszary obejmujące tereny narażone na zalanie. 
 
3.4. Ochrona podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego 
3.4.1.  W zakresie ochrony wód przyjmuje się za obowiązujące: 
 
1) szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy Prawo wodne 
2) warunki,  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  w tym 

najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu 
rolniczego wykorzystania ścieków określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 li-
stopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) 

3) zasadę równoległej z zabudową mieszkaniową i usługową realizacji infrastruktury technicz-
nej (kanalizacyjno-wodociągowej), jako warunku zachowania równowagi istniejącego stanu 
zasobów wody gruntowej i jej czystości. 

4) ochrona wód powierzchniowych, w tym Dzierzy, Mieni, Śliny i Tłoczewki przed zanie-
czyszczeniami, 

5) ochrona wód podziemnych przed  zanieczyszczeniami poprzez rozwiązanie gospodarki 
wodno-ściekowej, w tym budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej, 

6) kształtowanie systemu lokalnych powiązań przyrodniczych w oparciu o sieć dolin rzecznych 
(dolina Śliny i Tłoczewki), dolinek bocznych, obniżeń terenowych i obszarów leśnych. 

 
 3.4.2. Na obszarach lasów obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 

 
1) nakazuje się prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z ustawą o lasach oraz zwiększenie lesi-

stości obszaru poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb produkcji rolnej, 
2) zakazuje się zabudowy, z wyjątkiem urządzeń integralnie związanych z ich funkcją, 
3) zakazuje się realizacji przebiegu urządzeń liniowych z zakresu infrastruktury technicznej wy-

magających znacznej przecinki drzew,  
4) zakazuje się wykonywania melioracji trwale naruszających układ stosunków wodnych i prac 

ziemnych naruszających w istotny sposób rzeźbę terenu oraz lokalizację składowisk odpadów,  
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5) zaleca się udostępnianie i przystosowywanie kompleksów leśnych dla potrzeb rekreacyjno-
wypoczynkowych z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących terenów leśnych 
objętych ochroną szczególną (prawną), 

6) zakazuje się zmniejszenia powierzchni na cele nieleśne, bez zmiany planu; 
7) zakazuje się wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki, 
8) zakazuje lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. 
 
3.4.3.  Na terenach zieleni urządzonej, parków, ogrodów przydomowych, cmentarzy, przy-

kościelnej i towarzyszącej różnym  obiektom obowiązują ustala się: 
 
1) obowiązek ochrony powierzchni istniejącej zieleni urządzonej, 
2) obowiązek zachowania funkcji tych terenów, ich układów przestrzennych i fizjograficznych, 
3) celowość doboru odpowiednich do warunków siedlisk i układów przestrzennych gatunków 

zieleni, 
4) nakazuje się przestrzeganie wymogów konserwatorskich w użytkowaniu i zagospodarowaniu 

obiektów stanowiących przedmiot ochrony konserwatorskiej, 
5)  zaleca się wykorzystanie naturalnych obniżeń terenowych do budowy oczek wodnych i ma-

łych zbiorników retencyjnych, położonych w obrębie terenów zabudowanych, do potrzeb wy-
poczynku codziennego mieszkańców., 

6) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym: zadrzewień, zieleni parkowej i cmentarnej. 
 

3.4.4. Na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę: 
 

1) ochrona środowiska przed odpadami realizowana będzie w ramach rozwiązań technicznych 
przewidzianych dla całej gminy, 

2) ogranicza się lokalizację obiektów i urządzeń należących do przedsięwzięć mogących pogor-
szyć stan środowiska do niezbędnych dla rozwoju gminy, 

3) zakazuje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowejy powyżej 
2000m2,   

4) realizację jakichkolwiek przedsięwzięć uzależnia się od jednoczesnego podłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej - indywidualnych systemów oczyszczania, gdyż gmina nie jest objęta 
zbiorczym systemem oczyszczania, 

5) zaleca się wznoszenie obiektów budowlanych, których forma będzie zharmonizowana z ist-
niejącym otoczeniem  i  krajobrazem gminy, 

6) wprowadza się zakaz wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, 
7) stosowanie wytycznych kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek,  

w ustaleniach  szczegółowych dla poszczególnych terenów, 
8) realizacja zainwestowania terenów wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym do-

stępności z następujących terenów i obiektów: 
- związanych z komunikacją: ulice, parkingi, ścieżki ruchu pieszego, 
- związanych z obsługą ludności, 
- rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 
3.4.5. Na terenach o wiodącej funkcji rolniczej,  w zakresie ich ochrony przyjmuje się za ce-

lowe 
 

1) ogranicza się przeznaczanie zwartych kompleksów najbardziej wartościowych gleb, zaliczo-
nych głównie do I -III klasy użytków ornych, stanowiących tereny o najwyższej jakości rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej na cele inne niż rolnicze,  z ewentualnym dopuszczeniem 
uzasadnionych i koniecznych realizacji liniowych przebiegów infrastruktury technicznej, 
niezbędnej do funkcjonowania gminy i uzupełnień zabudowy w wyznaczonych granicach 
zwartej zabudowy miejscowości; 

2) zaleca się zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa poprzez wprowadzanie zadrze-
wień z preferencją gatunków rodzimych, wzbogacanie krajobrazu terenów rolnych poprzez 
sadzenie drzew i krzewów śródpolnych;  

3) utrzymanie gruntów rolnych jako rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem dotych-
czasowych form użytkowania i kierunków produkcji przy jednoczesnej inspiracji na rzecz 
rozwoju rolnictwa ekologicznego; 

4) utrzymanie użytków zielonych w formie dotychczasowego użytkowania łąkowo-
pastwiskowego wraz z zachowaniem lokalnych skupisk wysokiej zieleni łęgowej występują-
cej w jej obrębie; 
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5) podnoszenie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez właściwe regulacje stosun-
ków wodnych na gruntach ornych i użytkach zielonych. 

 
3.4.6. Ustala się następujące zasady ochrony powietrza atmosferycznego: 
 

1) obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031), 

2) uznaje się za celowe podejmowanie działań realizacyjnych w zakresie instalowania urządzeń 
przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza, głównie produktami pochodzącymi z 
procesów przemysłowych i energetycznych oraz komunikacji, 

3)  należy przestrzegać na etapie projektowania inwestycji opracowywania raportu oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2017 
2013r., poz. 1405 1235 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. 
Dz. U. z 2016 2010r. Nr 213, poz. 71 1397 z późn.zm.); 

4) ponadnormatywna uciążliwość sanitarna zakładów powinna być utrzymana  
w granicach własnych działek, 

5) należy dążyć do stosowania proekologicznych nośników energii cieplnej - mikroinstalacji 
(np. gaz, energia elektryczna, olej opałowy, biomasa, energia słoneczna, pompy ciepła, bio-
gazownie o mocy nie większej niż 0,5MW);  

6) przewiduje się budowę biogazownia w miejscowości Krasowo-Częstki na terenie  oznaczo-
nym na rysunku Studium symbolem P2, o mocy 1,2MW, nie przekraczającej wyznaczoneja 
graficznie na rysunku Studium wraz ze strefąy ochronnąej związanąej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, winna spełniać przepisy odrębne 
dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. 

 
 
3.4.7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami: 
 
1) obowiązują normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawarte  

w  rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112);  

2) należy dążyć do ograniczenia uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o 
ponadnormatywnym natężeniu, głównie z obszarów zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia 
techniczne lub zmianę technologii i urządzeń, wprowadzanie zieleni od strony terenów ko-
munikacyjnych; 

3) hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne poziomy nie mogą sięgać poza obręb działki, 
na której są wytwarzane; 

4) budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, należy sytuować w 
miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań – zgodnie z przepisami o 
ochronie przed hałasem i drganiami, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają war-
tości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, należy 
stosować skuteczne zabezpieczenia. 

5) budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drgania-
mi należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości 
od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzują-
cych drgania oraz osłaniających i ekranizujących przed hałasem, a także racjonalne roz-
mieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej izolacyjności przegród ze-
wnętrznych. 

 
3.4.8. Ustala się następujące zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym elek-

tromagnetycznym promieniowaniem  niejonizującym: 
 
1) obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania do-
trzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, 192, poz. 1883); 

2) od sieci elektroenergetycznych obowiązują wymagania odległościowe od niektórych obiek-
tów budowlanych, które określone są w normach. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
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budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) – w §53 stanowi, że instalacje rozdziału energii elek-
trycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a 
także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycz-
nym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3m od linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
b) 5m od linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV lecz nieprzekraczajacym 15kV, 
c) 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 
d) 15m -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV 
e) 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110KV, 
f) od istniejącej linii elektroenergetycznej 400kV obowiązuje pas technologiczny o szeroko-
ści 80metrów (po 40m w obie strony od osi linii)  

g) napowietrzne linie energetyczne 110kV są źródłem pola elektromagnetycznego i wymaga-
ją ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, pas o szerokości dla jednotorowych 
linii 110kV40m (po 20m z każdej strony linii licząc od jej osi), gdzie m.in. zabroniona jest 
lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 8 godzin). 

Natomiast Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz. 30) w §10 
ust.3 stanowi, że wysokość zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie może 
być mniejsza niż 6m. 
3) należy dążyć, aby zasilanie w energię elektryczną na terenach chronionych i leśnych odbywało 
się drogą kabla podziemnego. 
 
3.4.9. Ustala się następujące zasady ochrony  powierzchni ziemi: 
 
1) zakaz zanieczyszczania powierzchni ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do gruntu nie-

czystości płynnych, zarówno pochodzenia komunalnego jak i przemysłowego; 
2) należy eliminować możliwość powstawania nieurządzonych, przypadkowych wysypisk od-

padów stałych; wprowadzić pełną segregację i odzysk surowców wtórnych; 
3) wydobywanie kopalin ze złóż jest możliwe na warunkach określonych w ustawie z dnia              

9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 2015, poz. 
196 z późn. zm.), ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) oraz ustawie  z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 2015r., poz. 584 z późn. 
zm.); 

4) tereny stanowiące wyrobiska poeksploatacyjne należy zrekultywować w kierunku np. rol-
nym lub leśnym, względnie przeznaczyć na inne cele – zgodnie z dokumentacją koncesyjną. 

 
3. 5. Lokalne wartości środowiska przyrodniczego i  zagrożenia środowiskowe 

 
3.5.1. Złoża piasków i żwirów (dawniej kruszywo naturalne) 

 
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym, gospodarczo uzasadnionym go-
spodarowaniu ich zasobami przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia  
i wykorzystania kopalin oraz przy maksymalnym  ograniczeniu szkody w środowisku (art. 125 i 
126 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 519 
2013r. poz. 1232 z późn. zm.). W/w ustawa zobowiązuje prowadzącego eksploatację złóż kopalin 
do podejmowania środków niezbędnych do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony po-
wierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz do sukcesywnego prowadzenia 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 
Do wskazanych w studium kierunkowych celów polityki przestrzennej gminy należy aktywizacja 
działalności nierolniczych w obszarach wiejskich. Mieści się w tym też eksploatacja surowców 
mineralnych. Na tej podstawie Wójt Gminy Nowe Piekuty jako organ wskazany właściwymi 
przepisami geologicznymi i górniczymi do opiniowania  i uzgodnień w przedmiocie postępowa-
nia koncesyjnego na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych w obsza-
rze gminy, o ile wnioskowane tereny w postępowaniu koncesyjnym nie są wykluczone z eksploa-
tacji surowców mineralnych przepisami odrębnymi (np. ustawą o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych). Powyższy sposób działania w sprawie należy uważać jako wypełnienie normy zgodności 
ze studium, ponieważ jest on instrumentem realizacji jednego z kierunkowych celów polityki 
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przestrzennej gminy. 
 
 Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują zakłady przemysłowe oraz usługowe po-
wodujące ponadnormatywny hałas, promieniowanie i wibracje szkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Nie występują tu również obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas 
ziemnych. 

Część obszary gminy Nowe Piekuty położona jest w obszarze deficytu wód podziemnych 
wymagającym wyłączenia z możliwości lokalizacji użytkowników o dużym zapotrzebowaniu 
wody i zrzucie ścieków. Na obszarach deficytu wód podziemnych zaleca się zaniechanie wyzna-
czania terenów wodochłonnej zabudowy przemysłowej lub terenów eksploatacji powierzchnio-
wej surowców mineralnych o dużym zasięgu odwadniania terenów sąsiadujących.  

3. 6. Obszary i zasady ochrony krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

  Na terenie gminy Nowe Piekuty nie ustanowiono formy ochrony przyrody w postaci ob-
szaru chronionego krajobrazu. Dominuje tu krajobraz rolniczy. W celu zachowania jego dzisiej-
szych walorów należy dążyć do ograniczenia zmian naturalnego ukształtowania terenu, zacho-
wania istniejącej roślinności wysokiej (drzew) oraz zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Rekul-
tywacja terenów poeksploatacyjnych winna zmierzać w kierunku przywrócenia naturalnych wa-
lorów krajobrazowych danego miejsca.  

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winne wprowadzać zasady ochrony 
krajobrazu np. poprzez ograniczanie zabudowy rozproszonej, określanie maksymalnych wysoko-
ści zabudowy oraz kolorystykę budynków.  

 Krajobraz kulturowy to przestrzeń, historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. W celu ochrony i za-
chowania istniejących wartości krajobrazu kulturowego na terenie gminy Nowe Piekuty, ustala 
się następujące zasady: 

1) nową zabudowę zagrodową należy lokalizować w istniejących układach osadniczych wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych z zachowaniem historycznie ukształtowanej struktury użytkowania 
gruntów, sieci drożnej, mozaikowatości pól; 

2) nowe obiekty budowlane winne być dostosowane do tradycyjnie i historycznie ukształtowa-
nego sposobu i miejsca realizacji zabudowy – dotyczy to zarówno skali jak i  formy architek-
tonicznej powiązanej z rozłogami pól i łąk;  

3) nowe budynki winne być projektowane w sposób zapewniający harmonijne powiązanie i 
wkomponowanie w otaczający krajobraz;  

4) wszystkie budynki, realizowane w granicach działki budowlanej, winne być realizowane w 
nawiązaniu do cech regionalnych, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, 
przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych (tynki, drewno, kamień, ce-
ramika) i kolorystyki elewacji w barwach stonowanych z otoczeniem; 

5) formy architektoniczne budynków winne nawiązywać do zabudowań sąsiadujących lub od-
powiadać zasadom zabudowy określonym w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego; 

6) zachowanie obiektów o walorach kulturowych poprzez objęcie ich ochroną np. w formie 
wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków w celu zabezpieczenia ich przed degradacją i utratą 
wartości historycznych i estetycznych. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabyt-
ków oraz gminnej ewidencji zabytków. Zlokalizowane są tu również  stanowiska archeologiczne 
według AZP, czyli Archeologicznego Zdjęcia Polski. W celu zachowania istniejącego, bogatego 
środowiska kulturowego gminy należy dążyć do ich zachowania oraz przeciwdziałania ich znisz-
czeniu. Przyjęte zasady ochrony zabytków nieruchomych określono w pkt 4. 4. Obszary i zasa-
dy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują uzdrowiska, nie przewiduje się również ich 
lokalizacji. 
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4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej  
 

4.1.Obiekty wpisane do rejestru dóbr kultury podlegle ochronie prawnej ujęte w rejestrze 
zabytków nieruchomych województwa podlaskiego 

 
Na terenie gminy Nowe Piekuty znajduje się dwanaście obiektów zabytkowych objętych ochroną 
prawną wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, prowadzonym 
przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to: 
 

L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Nr rejestru zabyt-
ków 

1. Hodyszewo, ul. ppłk. 
st. Platonoffa 40 

kościół murowany, rzymsko-
katolicki, parafialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP 

1931 r. 
1933 r. 

A-392 z 
6.06.1989 r. 

2. Hodyszewo (Krynica) - 
poza granicami geode-
zyjnymi gminy 

kaplica drewniana ze źródeł-
kiem 

1884; 1931-1932 r. 
XVIII w. 

A-82 z 5.07.1980 
9 r. 

3. Jabłoń Kościelna, ul. 
Kolejowa 5 

kościół murowany, rzymsko-
katolicki, parafialny p.w. św. 
św. Piotra i Pawła  

1868 r. A-63 z 
28.04.1980 r. 

4. Jabłoń Kościelna, ul. 
Cmentarna 

cmentarz rzymskokatolicki, 
parafialny 

2.połowa XIX w. A-308 z 
16.06.1987 r. 
(wpis obejmuje 
ogrodzenie z 
bramą oraz sześć 
nagrobków) 

5. Jabłoń Kościelna cmentarz wojenny żołnierzy 
niemieckich z czasów I wojny 
światowej 

1915 – 1918 r. A-251 z 
25.02.1987 r. 

6. Jabłoń Kościelna (na 
gruntach wsi Jabłoń-
Jankowce) 

cmentarz wojenny żołnierzy 
rosyjskich z czasów I wojny 
światowej 

1915 – 1918 r. A-252 z 
25.02.1987 r. 

7. Jabłoń-Śliwowo cmentarz wojenny z czasów I 
wojny światowej 

1915 – 1918 r. A-253 z 
27.02.1987 r. 

8. Krasowo-Częstki cmentarz ludności cywilnej z 
czasów II wojny światowej 

1943 r. A-452 z 
30.12.1991 r. 

9. Krasowo Wielkie cmentarz wojenny z czasów I 
wojny światowej 

1915 – 1918 r. A-250 z 
25.02.1987 r. 

10. Łopienie-Ruś cmentarz wojenny z czasów I 
wojny światowej 

1915 – 1918 r. A-538 z 
20.12.1995 r. 

11. Nowe Piekuty, ul. 
Główna 

cmentarz rzymskokatolicki, 
parafialny – 5 nagrobków 

2. połowa XIX w. 
1887-1939 r. 

A-323 z 
8.09.1987 r. 

12. Tokowisko 
Stokowisko 

cmentarz wojenny żołnierzy 
niemieckich z czasów I wojny 
światowej 

1915 – 1918 r. A-537 z 
15.12.1995 r. 

 
4.2. Kierunki i zasady  ochrony zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej 
 
Niniejsze ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, stanowią wytyczne 
określania tych zasad w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, rozumiana jako ochrona historycznej 
tożsamości w kształtowaniu przyszłości gminy Nowe Piekuty, winna należeć do głównych celów 
polityki zagospodarowania przestrzennego.  
Ochrona ta winna polegać na:  
- zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego materialnego  

i niematerialnego,  
- konserwacji zabytkowej substancji,  
- wyeksponowaniu obszarów i obiektów o szczególnych wartościach zabytkowych,  
- zahamowaniu procesów degradacji zabytków, przeciwdziałaniu negatywnym zmianom 

funkcjonalno-przestrzennym na obszarach zabytkowych.  
Zasada zawarta w art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) - stanowi że zabytki podlegają opiece  
i ochronie, bez względu na stan zachowania oraz zasady określone w tezach do krajowego 
programu ochrony zabytków: 
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1) zasada primum non nocere,  
2) zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego 

wartości (materialnych i niematerialnych),  
3) zasada minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań 

niekoniecznych), 
4) zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco,  
5) zasada czytelności i odróżnialności ingerencji,  
6) zasada odwracalności metod i materiałów,  
7) zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym 

poziomie.  
 

4.3. Zasady ochrony zabytków nieruchomych Zabytki nieruchome wpisaneych do rejestru 
zabytków 
  
Przedmiot, zakres, granice i zasady ochrony wynikają z treści decyzji o wpisaniu zabytku do 
rejestru oraz z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków, wśród których wiodące 
znacznie ma ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.).  
Uwarunkowania wynikające z wpisu do rejestru wymagają indywidualnych opracowań i analiz, 
na podstawie których - na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku - wkz może określić 
sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania praz konserwatorskich, a 
także zakres dopuszczalnych zmian, w formie zaleceń konserwatorskich na podstawie art. 27 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Wszelkie prace (prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane) przy zabytkach 
wpisanych do rejestru i na terenach zabytkowych mogą być prowadzone po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wymóg uzyskania pozwolenia 
wkz dotyczy również podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia 
substancji lub zmiany wyglądu zabytku, dokonywania podziałów zabytku, zmiany przeznaczenia 
lub sposobu korzystania z zabytku, prowadzenia badań archeologicznych i architektonicznych 
oraz podejmowania innych działań, które mogłyby wpłynąć na naruszenie substancji zabytkowej 
lub wygląd zabytku, w tym usuwanie drzew i krzewów art. 36 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).  
 
4.4. Zasady ochrony zabytków Zabytki architektury i budownictwa wpisaneych do rejestru 
zabytków 
Obok zasad ogólnych omówionych powyżej, ich ochrona polega na uwzględnieniu w 
zagospodarowaniu przestrzennym następujących zasad:  
- zachowanie indywidualnej formy architektonicznej i stylistycznej poszczególnych obiektów,  
- ochrona określonych gabarytów, formy, detalu oraz zagospodarowania otoczenia, 

ukształtowania bryły, elewacji, rozplanowania wnetrz, elementów wysposarzenia, wystroju i 
detalu, 

- ochrona tzw. substancji zabytkowej (materiał, konstrukcja, technika), 
- zagospodarowanie otoczenia zabytku w sposób nie stwarzający zagrożeń dla zabytku, 
- ochrona ekspozycji i widoku / perspektyw widokowych/ poszczególnych obiektów.  

 
4.5. Zasady ochrony zabytkowych cmentarzy i mogił Zabytkowe cmentarze i mogiły  
 
Ochrona zabytkowych cmentarzy wymaga respektowania w zagospodarowaniu przestrzennym 
następujących zasad:  
- utrzymanie i uczytelnianie historycznego rozplanowania cmentarzy, planu założenia, układu 

kwater, mogl, nagrobków, 
- zachowanie i rewaloryzacja zabytkowych elementów cmentarzy (ogrodzenie, bramy, kaplice 

itd.), w tym historycznych elementów ukształtowania terenu cmentarzy (kompozycja 
przestrzenna, układ komunikacyjny, układ kwater i mogił) oraz skomponowanych układów 
zieleni,  

- usuwanie elementów zniekształcających np. samosiewów, 
- w odniesieniu do mogił i cmenatrzy wojennych i powstańczych winien obowiązywać zakaz 

prowadzenia jakiejkolwiek działalności nie związanej z utrzymaniem, konserwacją i 
rewaloryzacją cmentarzy,  

- zachowanie i konserwacja zabytkowych krzyży, nagrobków oraz innych elementów małej 
architektury, sztuki sakralnej i nagrobnej. 
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4.6. Stanowiska archeologiczne 
 
Na terenie gminy Nowe Piekuty odkryte dotychczas stanowiska archeologiczne pochodzą z 
różnych epok, począwszy od epoki kamienia po późne średniowiecze  
i okres nowożytny. Grupują się one wokół współcześnie istniejących wsi, ze względu na 
korzystne warunki fizjograficzne. Stanowiska archeologiczne z numerem stanowiska na 
obszarze, zostały wskazane na rysunku Studium. 
Z Na obszarzeu  gminy Nowe Piekuty brak stanowisk archeologicznych ujętych w rejestrze 
zabytków archeologicznych województwa podlaskiego. 
 

 
 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR 
AZP 

NUMER 
STANOWISKA 
NA 
OBSZARZE 

RODZAJ 
STANOWISKA 
 

CHRONOLOGIA 
NUMERW 
REJESTRZE 
ZABYTKÓW  

 
 
1 Jabłoń - Śliwowo  42-82  4  ślady  

osadnictwa  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  
 

- 

 
2 Jabłoń - Śliwowo  42-82  5  ślady  

osadnictwa  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

 
3 Jabłoń Kościelna  42-82  6  ślady  

osadnictwa  

epoka kamienia  
- okres  
nowożytny  

- 

4 
Jabłoń -  
Zarzeckie  42-82  7  ślady  

osadnictwa  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

5 
Jabłoń -  
Zarzeckie  42-82  8  

ślady  
osadnictwa,  
osada  

mezolit - okres  
nowożytny  - 

6 Krasowo -  
Częstki  44-82  1  ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  - 

7 Krasowo -  
Czestki  44-82  2  ślady  

osadnictwa  
mezolit - epoka  
żelaza  - 

8 
Krasowo -  
Częstki  44-82  3  ślad osadnictwa,  

obozowisko/osada 
mezolit - epoka  
żelaza  - 

9 Krasowo -  
Czestki  44-82  4  ślad osadnictwa  pradzieje  - 

10 
Kostry - Noski  44-82  5  obozowisko/osada mezolit - epoka  

żelaza  - 

11 
Kostry - Noski  44-82  6  ślad osadnictwa,  

osada  

późne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

12 
Skłody Borowe  44-82  7  obozowisko/osada  mezolit - epoka  

żelaza  - 

13 Krasowo -  
Czestki  44-82  9  ślady  

osadnictwa  
mezolit - epoka  
brązu  - 

14 Krasowo -  
Częstki  44-82  10  ślad osadnictwa  OWR  - 

15 Krasowo -  
Czestki  44-82  11  ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  - 

16 Krasowo -  
Czestki  44-82  12  ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 

17 Krasowo -  
Częstki  44-82  13  ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  - 

18 
Żochy Nowe  44-82  14  obozowisko/osada  mezolit - epoka  

żelaza  - 

19 
Rzepki Nowe  44-82  15  ślad osadnictwa,  

osada  

wczesna epoka  
żelaza - okres  
nowożytny  

- 

20 Rzepki Nowe  44-82  16  ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 
21 

Żochy Stare  44-82  17  
ślady  
osadnictwa,  
osady  

mezolit - okres  
nowożytny  - 
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L.P. MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR 
AZP 

NUMER 
STANOWISKA 
NA 
OBSZARZE 

RODZAJ 
STANOWISKA 
 

CHRONOLOGIA 
NUMERW 
REJESTRZE 
ZABYTKÓW  

22 
Żochy Stare  44-82  18  

obozowisko/osada, 
ślady  
osadnictwa, osady 

epoka kamienia  
- okres  
nowożytny  

- 

23 
Rzepki Nowe  44-82 19 ślady  

osadnictwa  
mezolit - okres  
nowożytny  

- 

24 
Rzepki Nowe  44-82 20 

obozowisko/ osada, 
ślad  
osadnictwa  

mezolit-  
średniowiecze  

- 

25 
Rzepki Nowe  44-82 21 

ślady  
osadnictwa,  
osada  

epoka kamienia  
- okres  
nowożytny  

- 

26 
Rzepki Nowe  44-82 22 ślad osadnictwa,  

osada  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

27 
Markowo -  
Wólka  44-82 23 

ślady  
osadnictwa,  
osada  

wczesna epoka  
żelaza - okres  
nowożytny  

- 

28 Markowo -  
Wólka  44-82 24 ślady  

osadnictwa  
mezolit - epoka  
brązu  

- 

29 Markowo -  
Wólka  44-82 25 ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 

30 Markowo -  
Wólka  44-82 26 ślad osadnictwa  neolit - wczesna  

epoka brązu  
- 

31 
Krasowo - Wólka  43-82 1 cmentarzysko  wczesne  

średniowiecze  
- 

32 Kostry - Litwa  43-82 2 ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 
33 

Jabłoń -  
Piotrowce 

43-82 
 

3 
 

ślady osadnictwa, 
obozowisko osada 

późny paleolit -  
wczesne średniowiecze 

 
- 

34 
Wierzbowizna  43-82 4 ślady  osadnictwa 

epoka kamienia  
-  epoka żelaza 
 

- 

35 
Wierzbowizna  43-82 5 ślady  osadnictwa 

osada 
epoka kamienia  
okres nowożytny 

- 

36 
Wierzbowizna  43-82 6 osada  

późne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

37 Jabłoń -  
Piotrowce  43-82 7 ślad osadnictwa,  

osada  
mezolit - okres  
nowożytny  

- 

38 Jabłoń -  
Piotrowce  43-82 8 ślady  

osadnictwa  
epoka kamienia  
- epoka żelaza  

- 

39 Jabłoń -  
Piotrowce  43-82 9 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  
- 

40 
Krasowo -  
Częstki  43-82 10 ślad osadnictwa  

mezolit-  
wczesna epoka  
brązu  

- 

41 Krasowo -  
Częstki  43-82 11 ślad osadnictwa,  

osada  
mezolit - okres  
nowożytny  

- 

42 
Krasowo - Wólka  43-82 12 ślad osadnictwa,  

osada  

epoka kamienia  
- wczesne  
średniowiecze  

- 

43 
Krasowo - Wólka  43-82 13 ślad osadnictwa  

późne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

44 
Krasowo - Wólka  43-82 14 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  
- 

45 
Krasowo -  
Częstki  43-82 15 

 
ślad osadnictwa  
 

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 
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L.P. MIEJSCOWOŚĆ OBSZAR 
AZP 

NUMER 
STANOWISKA 
NA 
OBSZARZE 

RODZAJ 
STANOWISKA 
 

CHRONOLOGIA 
NUMERW 
REJESTRZE 
ZABYTKÓW  

46 
Krasowo -  
Częstki  43-82 16 ślad osadnictwa,  

osada  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

47 Krasowo -  
Częstki  43-82 17 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  
- 

48 Krasowo -  
Częstki  43-82 18 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  

żelaza  
- 

49 Łopienie - Ruś  43-82 19 kopiec- kurhan ? - 
50 

Łopienie - Jeże  43-82 20 ślad osadnictwa  wczesne  
średniowiecze  

- 

51 
Łopienie - Jeże  43-82 21 ślad osadnictwa,  

osada  

epoka kamienia  
- okres  
nowożytny  

-- 

52 
Łopienie - Jeże  43-82 22 osada  

późne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

53 Koboski  43-82 23 ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 
54 Koboski  43-82 24 osada  okres nowożytny  - 
55 

Koboski  43-82 25 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  
żelaza 

- 

56 Koboski  43-82 26 ślad osadnictwa  epoka kamienia  - 
57 

Koboski  43-82 27 ślad osadnictwa  mezolit - epoka  
żelaza  

- 

58 
Piekuty - Urbany  43-82 28 ślad osadnictwa,  

osada  

epoka kamienia  
- okres  
nowożytny  

- 

59 
Krasowo Wielkie  43-82 29 osady  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

60 
Krasowo Wielkie  43-82 30 osada  

późne  
średniowiecze -  
okres nowożytny  

- 

61 
Hodyszewo  43-83 34 ślady  

osadnictwa  

wczesne  
średniowiecze -  
okres nowożytny 

- 

62 
Hodyszewo  43-83 35 ślady  

osadnictwa  

wczesna epoka  
brązu - okres  
nowożytny  

- 

63 
Hodyszewo  43-83 36 ślad osadnictwa,  

osada  
pradzieje - okres  
nowożytny  

- 

 
4.7. Zasady ochrony zZabytki ów (stanowiska) archeologiczneych znajdująceych się w 
ewidencji AZP: 
 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy zamieszczać wytyczne 
poprzez ogólne określenie przedmiotu / zakresu ochrony i zasad ochrony  
w formie zakazów, obowiązków, dopuszczeń.  
W zasadzie tereny, na których stwierdzono występowanie stanowisk archeologicznych powinny 
pozostać otwarte - niezabudowane.  
Zabytki (stanowiska) powierzchniowe - osady, cmentarzyska - należy objąć ochroną w formie 
stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych odrębnie dla poszczególnych zabytków. Granice 
stref powierzchniowych stanowisk zostały wyznaczone na rysunku Studium na podstawie 
danych zawartych w karcie ewidencyjnej stanowiska (AZP).  
Pozostałe stanowiska (tzw. ślady osadnicze) zaznaczono punktowo na rysunku Studium.  
Przedmiot ochrony: domniemane relikty archeologiczne (obiekty, warstwy i struktury 
podziemne) stanowiące ślady osadnictwa pradziejowego i historycznego, cmentarzyska, kurhany 
lub innymi reliktami działalności gospodarczej, religijnej artystycznej.  
Zmiana zagospodarowania terenu lub prowadzenie robót budowlanych, w tym robót ziemnych 
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na terenie, gdzie stwierdzono występowanie stanowisk (zabytków) archeologicznych, 
dopuszczenie działalności, która mogłaby prowadzić do zniszczenia zabytków archeologicznych 
należy uwarunkować obowiązkiem przeprowadzenia badań archeologicznych, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.  
 
4.8. Zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków (GEZ)  
 
Poza zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, gminna ewidencja zabytków obejmuje zabytki 
budownictwa drewnianego (siedemnaście obiektów), murowanego (osiem obiektów), kapliczki i 
krzyże przydrożne (szesnaście obiektów), mogiły i cmentarze (sześć obiektów oraz jeden park w 
dawnym zespole dworskim. 
 
Wykaz pozostałych zabytków nieruchomych (obiektów i obszarów) wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków: 

L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Nr rejestru 
zabytków 

1. Hodyszewo, ul.  
ppłk. st. Platonoffa 40 

cmentarz przykościelny w ze-
spole kościoła parafialnego 

1942 r. - 

2. Hodyszewo krzyż przydrożny 1905 r. - 
3. Hodyszewo, 

ul. ppłk. st. Platonoffa 2 
dom drewniany koniec XIX w. - 

4. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 3 

dom drewniany początek XX w. - 

5. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 7 

dom drewniany początek XX w. - 

6. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 8 

dom drewniany początek XX w. - 

7. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 12 

dom drewniany początek XX w. - 

8. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 15 

dom drewniany lata 20-30-te XX w. - 

9. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 16 

dom drewniany początek XX w. - 

10. Hodyszewo,  
ul. ppłk. st. Platonoffa 42 

dom drewniany początek XX w. - 

11. Hodyszewo cmentarz rzymskokatolicki, 
dawny 

połowa XIX w. - 

12. Hodyszewo cmentarz rzymskokatolicki, pa-
rafialny 

koniec XIX w. - 

13. Jabłoń-Dobki mogiła zbiorowa ludności cy-
wilnej z czasów II wojny świa-
towej 

1944 r. - 

14. Jabłoń-Dobki krzyż przydrożny 1896 r. - 
15. Jabłoń-Jankowce 28 młyn murowany, motorowy, ob. 

nie użytkowany 
lata 30-te XX w. - 

16. Jabłoń-Jankowce dróżniczówka kolejowa, muro-
wana 

początek XX w. - 

17. Jabłoń Kościelna,  
ul. Kolejowa 5 

cmentarz przykościelny w ze-
spole kościoła parafialnego 

XV w. - 

18. Jabłoń Kościelna,  
ul. Kolejowa 5 

ogrodzenie z bramą w zespole 
kościoła parafialnego, murowa-
ne 

koniec XIX w. - 

19. Jabłoń Kościelna,  
ul. Kolejowa 5 

plebania murowana w zespole 
kościoła parafialnego 

1932 r. - 

20. Jabłoń Kościelna,  
ul. Kolejowa 

krzyż przydrożny 1896 r. - 

21. Jabłoń Kościelna,  
ul. Kolejowa 

krzyż przydrożny 1909 r. - 

22. Jabłoń Piotrowce krzyż żeliwny, przydrożny 1888 r. - 
23. Jabłoń-Śliwowo kapliczka murowana, przydroż-

na 
około 1918 r. - 

24. Jabłoń-Śliwowo krzyż przydrożny 1895 r. - 
25. Krasowo-Częstki krzyż przydrożny 1897 r. - 
26. Krasowo-Częstki krzyż przydrożny podstawa kamienna 

– koniec XIX – 
początek XX w., 

- 
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krzyż metalowy – 
2. połowa XX w. 

27. Krasowo Częstki krzyż przydrożny 1895 r. - 
28. Krasowo Wielkie 40 młyn murowany, motorowy, ob. 

budynek handlowy 
lata 30-te XX w. - 

29. Łopienie-Jeże 30 dom drewniany lata 20-30-te XX w. - 
30. Łopienie-Ruś krzyż przydrożny 1893 r. - 
31. Markowo-Wólka krzyż przydrożny 1892 r. - 
32. Nowe Piekuty,  

ul. Główna 1 
kościół murowany, rzymskoka-
tolicki, parafialny p.w. św. Ka-
zimierza 

1937 r. - 

33. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 1 

cmentarz przykościelny XIX w.  - 

34. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 1 

plebania murowana w zespole 
kościoła parafialnego 

lata 30-te XX w. - 

35. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 2/2A 

budynek drewniany, ob. miesz-
kalny 

lata 20-30-te XX w. - 

36. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 18 

dom drewniany początek XX w. - 

37. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 24 

dom drewniany początek XX w. - 

38. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 

kapliczka murowana, przydroż-
na 

1848 r. - 

39. Nowe Piekuty,  
ul. Główna 

krzyż przydrożny 1892 r. - 

40. Piekuty-Koboski 2 dom drewniany początek XX w. - 
41. Piekuty-Koboski,  

przy domu nr 2 
krzyż przydrożny 1902 r. - 

42. Piekuty-Koboski 7 dom drewniany 2. połowa XIX w. - 
43. Piekuty-Koboski 15 dom drewniany lata 20-30-te XX w. - 
44. Piekuty-Urbany 9 dom drewniany 1930 r. - 
45. Piekuty-Urbany krzyż przydrożny koniec XIX – po-

czątek XX w. 
- 

46. Skłody Borowe cmentarz wojenny żołnierzy 
niemieckich z czasów I wojny 
światowej 

1915-1918 r. - 

47. Skłody Borowe miejsce upamiętnienia - pomnik 1944 r., pomnik 
2004 r. 

- 

48. Stokowisko 4 dwór drewniany  początek XX w. - 
49. Stokowisko 4 spichlerz murowany w zespole 

dworskim 
1905 r. - 

50. Stokowisko 4 pozostałości parku w zespole 
dworskim 

koniec XIX w. - 

 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy określać wytyczne poprzez 
ogólne określenie przedmiotu, zakresu ochrony i zasad ochrony w formie zakazów, obowiązków, 
dopuszczeń.  
 
Zasady ochrony zabytków nieruchomych: 
1) ochrona historycznych formy i wartości architektonicznych zabudowy; 
2) dążenie do zachowanie najcenniejszych obiektów zabytkowych; 
3) dążenie do zachowania oryginalnych detali architektonicznych, oryginalnych substancji bu-

dowlanych i materiałów; 
4) staranna i sukcesywna konserwacja i rewaloryzacja obiektów historycznych, w tym również 

prace remontowe. 
 
4.9. Zabytki architektury i budownictwa znajduj ące się w GEZ  
 
Przedmiotem ochrony jest zewnętrzny wygląd budynków: ukształtowanie bryły (gabaryty, kształt 
dachu), opracowanie elewacji (forma i układ otworów, detal architektoniczny, wykończenie ścian 
zewnętrznych, pokrycie dachu) oraz inne elementy decydujące o zachowaniu ich historycznego 
charakteru (konstrukcja, układ wnętrz, wyposażenie).  
 
Ochrona kapliczek i krzyży przydrożnych powinna opierac się na następujących zasadach: 
1) konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych kaplic (bryła, elewacje, wnętrze) oraz ich 
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wyposażenia; 
2)  konserwacja i rewaloryzacja zachowanych, zabytkowych kapliczek i krzyży, ich ogrodzenia 

oraz innych elementów, a w szczególności ludowe sztuki sakaralnej; 
3) ochrona ekspozycji, usuwanie elementów zniekształcających np. samosiewów. 
 
4.10.9. Zabytkowe założenia / zespoły dworsko-ogrodowe  
 
Ochrona wartości zabytkowych ww. zespołów polega w szczególności na zachowaniu 
rozplanowania, historycznych osi widokowych i kompozycyjnych, zabytkowych obiektów 
tworzących zespół i kompozycji zieleni, ukształtowania terenu (tarasy, wały), cieków i 
zbiorników wodnych, uczytelnieniu wnętrz parkowych, powiązań widokowych, 
wyeksponowanie powiązań kompozycyjnych, dostosowaniu zakresu i formy modernizacji 
technicznej zabudowy zespołu (mieszkalnej i gospodarczej) wartości zabytkowej 
poszczególnych obiektów i całego założenia.  
 
4.10. Zasady ochrony dóbr kultury współczesnej 
 
Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują dobra kultury współczesnej. 
 
 
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastrukt ury technicznej 
 
5.1.Systemy komunikacji 

 
5.1.1. Polityka komunikacyjna i transportowa  
 
Docelowy układ komunikacyjny gminy Nowe Piekuty oparto na zhierarchizowanym układzie 
funkcjonalnym składającym się z: 
− układu podstawowych powiązań zewnętrznych, które przenosić będą ruch w obszarze woje-

wództwa i pomiędzy gminami – droga wojewódzka i drogi powiatowe; 
− układ powiązań lokalnych przenoszący ruch wewnątrz gminy – drogi stanowiące powiązania 

pomiędzy wsiami, a ośrodkiem gminnym oraz drogi obsługujące zwartą zabudowę zagrodo-
wą; 

− układ ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, dróg gospodarczych – łą-
czenie terenów rekreacyjnych i punktów widokowych, dojazdy do rozłogów pól. 

Przy kształtowaniu układu komunikacyjnego przyjęto następujące zasady: 
− drogi powinny łączyć wszystkie wsie z zewnętrznymi i wewnętrznymi miejscami zaintere-

sowania mieszkańców; 
− układ dróg powinien mieć hierarchiczną strukturę; 
− komunikacyjne połączenia celów powinny być jak najkrótsze; 
− trasy dróg należy planować w sposób ograniczający ingerencje w środowisko przyrodnicze i 

kulturowe. 
Stworzenie sprawnego układu transportowego należy do głównych zadań rozwoju gminy i poli-
tyki przestrzennej. Zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej wymagać będzie: 
− przebudowy (unowocześnienia) istniejących dróg poprzez utwardzenie nawierzchni oraz do-

stosowanie parametrów technicznych i geometrii dróg publicznych (wojewódzkiej, powia-
towych i gminnych) do obowiązujących warunków technicznych; 

− rozbudowy dróg publicznych i budowy nowych odcinków dróg do obsługi terenów budow-
lanych lub usprawnienia przebiegu dróg i powiązań w komunikacji; 

− przekształcenia układu funkcjonalnego z dostosowaniem do uwarunkowań wynikających z 
perspektywicznych przekształceń układu przestrzennego gminy; 

− budowy obejścia drogowego wsi Hodyszewo - budowa drogi publicznej może nastąpić w 
drodze decyzji zezwalającej na realizację drogi lub na podstawie ustaleń planu zagospoda-
rowania przestrzennego; 

− budowy obiektów i urządzeń komunikacji. 
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii wraz z 
obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ru-
chu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania należy do zarządcy drogi wyższej kate-
gorii. 
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyle-
głych do drogi po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na 
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lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa 
lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. 
Zmiana klasyfikacji funkcjonalnej dróg, korekty przebiegu dróg, wydłużenie dróg oraz skreślenie 
z dróg gminnych wymaga wdrożenia działań formalno prawnych zgodnie z przepisami ustawy o 
drogach publicznych.  
Generalnie stan dróg na terenie gminy jest zadowalający zarówno pod względem jakości na-
wierzchni (droga wojewódzka i powiatowe) jak i możliwości obsługiwania przez nie poszczegól-
nych obszarów zabudowy. Sieć ta wymaga jednak bieżących napraw i modernizacji. Drogi po-
wiatowe, gminne i wewnętrzne w większości nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości i są w 
złym stanie technicznym. Brak kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających uniemożli-
wia odprowadzenie wód opadowych lub prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Na terenach 
zabudowanych w dużej mierze drogi powiatowe i gminne nie posiadają chodników i ruch pieszy 
odbywa się na poboczu lub jezdni.  
Działania modernizacyjne powinny spełniać warunki techniczne odpowiadające drogom właści-
wych klas, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z 2016 r. poz. 124). 
Działania modernizacyjne na drodze wojewódzkiej oraz pozostałych drogach powiatowych i 
gminnych mogą, odbywać się selektywnie, stosownie do potrzeb transportowych gminy i stanów 
technicznych tych dróg. 
W przypadku lokalizacji dróg publicznych w gminie Nowe Piekuty w pobliżu linii elektroenerge-
tycznej 400kV wymagane jest zachowanie poniższych wytycznych: 
a) Drogi publiczne należy poprowadzić poza strefą skrzyżowaniową linii 400kV, tak aby odle-

głość granicy pasa drogowego od osi linii elektroenergetycznej 400kV wynosiła min. 18m. 
b) Drogi publiczne należy lokalizować tak, aby kąt ich skrzyżowania z linią elektroenergetycz-

ną 400kV nie był mniejszy niż 30 stopni. 
c) Konstrukcje wsporcze linii 400kV (słupy) powinny być zlokalizowane względem zewnętrz-

nej krawędzi jezdni z zachowaniem odległości określonych w ustawie z 21 marca 1985r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460). 

 
5.1.2 Drogi  krajowe 

 
Przez obszar gminy Nowe Piekuty nie przebiega żadna droga krajowa.  

 
5.1.3. Droga wojewódzka 
 
W układzie nadrzędnym znajduje się droga wojewódzka nr 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe 
Piekuty – Dąbrówka Kościelna – do drogi nr 66. Ustala się jej przebudowę do pełnych parame-
trów klasy „GZ”.  

W obrębie skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 659 z innymi drogami i drogami dojazdowymi, 
gdy brak możliwości dojazdu z dróg bocznych, nie należy lokalizować terenów z przeznaczeniem 
pod jakiekolwiek usługi – nawet nieuciążliwe. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) - droga wojewódzka nr 606 
Topczewo - Hodyszewo, droga klasy Z powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas. 
Ustala się odstępy między skrzyżowaniami: 
- poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 500m (wyjątkowo nie mniejsze niż 250m, 
- w terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300m (wyjątkowo nie mniejsze niż 150m). 
Na drogach klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie na terenach pod 
nową zabudowę. 
Ustala się szerokość pasa drogowego: 
- w terenie zabudowanym /ulice/ min. 20m (jedna jezdnia), 30m (2x2), 
- poza terenem zabudowanym min. 20m (1x2), 30m (2x2). 

 
5.1.4. Drogi powiatowe 

 
Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Piekuty, stan na 31.12.2013r. 
 

Lp. Numer 
drogi 

Przebieg odcinka drogi Długość drogi [km] 

1. 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa  0,410 
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2. 1572B Lendowo Budy – Jośki 3,660 
3. 2061B Koboski – do dr. powiatowej nr 1565B 1,960 
4. 2062B Dr. wojewódzka nr 678 – Ruś Stara – Jabłoń Kościelna 2,281 
5. 2063B Sokoły – Racibory Nowe – Łopienie Zyski – Nowe Piekuty 8,050 
6. 2064B Dr. wojewódzka nr 678 – Mazury – Jabłoń Kościelna – Jabłoń 

Jankowce – Tłoczewo – Nowe Piekuty – Markowo Wólka – Do-
manowo – dr. krajowa nr 66 

16,620 

7. 2065B Wysokie Mazowieckie (ul.Szpitalna) – Brzóski Stare – Brzóski 
Tatary – Jabłoń Kościelna – Rzące – Dworaki Staski – Perki – 
Kruszewo Wypychy – dr. wojewódzka nr 678 

5,370 

8. 2067B Jabłoń Dąbrowa – Jabłoń Kościelna 4,905 
9. 2068B Dąbrówka Kościelna – Moczydły Jakubowięta – Jabłoń Jankowce 2,287 
10. 2069B Stawiereje Podleśne – Kostry Litwa – Skłody Borowe 4,100 
11. 2108B Stawiereje Michałowięta – Krasowo Wólka – Krasowo Częstki – 

Skłody Borowe – Rzepki Nowe – dr. krajowa nr 66 – Wyliny Ruś 
– Warele Filipowicze 

10,526 

12. 2109B Stokowisko – Jabłoń Śliwowo – Jabłoń Piotrowce – dr. pow. nr 
2068B 

5,680 

RAZEM 65,849 
 
Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Piekuty wynosi 65,849 km.  
 
5.1.5. Drogi gminne: 
 
Gmina Nowe Piekuty posiada 317,83 km dróg gminnych, 45,20 km stanowią drogi o nawierzchni 
twardej. Pozostałe 271,80 km to drogi o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Do przebudowy na-
wierzchni żwirowych na bitumiczne kwalifikuje się 50 km dróg, a wzmocnienia nawierzchni 
gruntowych na żwirowe wymaga 80km.  
Wykaz  dróg gminnych obrazuje załącznik nr 1. 
 
L.p. NUMER DROGI GMINNEJ  

1.  107658 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki 91/3 w kierunku wsi Liza Nowa, w skład 
której wchodzą działki nr 189/2, 176, 189/1 w obr. Hodyszewo 

2.  107659 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 obok działki 46/2, w skład której wchodzi działka nr 
187 w obr. Hodyszewo 

3.  107660 B Droga od działki nr 119/2 do działki 55/3, w skład której wchodzą działki nr 184 i 186 w 
obr. Hodyszewo 

4.  107661 B Droga obok działek nr 125 i 120/1, w skład której wchodzi działka nr 180 w obr. Hody-
szewo 

5.  107662 B Droga od działki nr 113 do działki nr 116, w skład której wchodzi działka nr 179 w obr. 
Hodyszewo 

6.  107663 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 58, w skład której wchodzi działka nr 
185 w obr. Hodyszewo 

7.  107664 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr  98/1, w skład której wchodzą działki nr 
172 i 174 w obr. Hodyszewo 

8.  107665 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 126, w skład której wchodzi działka nr 
177 w obr. Hodyszewo 

9.  107666 B Droga na pograniczu obrębu Liza Nowa, w skład której wchodzi działka nr 168 w obr. Ho-
dyszewo 

10.  107667 B Droga w obrębach Hodyszewo – Skłody Przyrusy odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 
659 do działki nr 103, w skład której wchodzą działki nr 169 i 170 obręb Hodyszewo i działka nr 62 obręb 
Skłody Przyrusy 

11.  107668 B Droga od drogi gminnej Hodyszewo – Ferma nr 107632B do działki 150/2, w skład której 
wchodzi działka nr  183/1 w obr. Hodyszewo 

12.  107669 B Droga obok działki nr 61, w skład której wchodzi działka nr 190 w obr. Hodyszewo 

13.  107670 B Droga od drogi gminnej Hodyszewo – Liza Nowa nr 107631B do działki nr 81, w skład 
której wchodzą działki nr 191 i 192 w obr. Hodyszewo 

14.  107671 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 67, w skład której wchodzi działka nr 
191 w obrębie Jabłoń Dąbrowa 
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15.  107672 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 134, w skład której wchodzi działka nr 
189 w obrębie Jabłoń Dąbrowa 

16.  107673 B Droga od działki nr 190 do działki nr 134, w skład której wchodzi działka nr 188 obrębie 
Jabłoń Dąbrowa 

17.  107674 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 119,  w skład której wchodzi działka nr 
190 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

18.  107675 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 188, w skład której wchodzi działka nr 
187 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

19.  107676 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 111, w skład której wchodzi działka nr 
182 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

20.  107677 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 55/3, w skład której wchodzi działka nr 
183 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

21.  107678 B Droga od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 57/2, w skład której wchodzi działka nr 
204 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

22.  107679 B Droga od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 79, w skład której wchodzi działka nr 
208 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

23.  107680 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 81/1, w skład której wchodzi działka nr 
184 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

24.  156000 B Droga od działki 89 do działki nr 86, w skład której wchodzi działka nr 200 obrębie Jabłoń 
Dąbrowa 

25.  156001 B Droga od działki 11/2 do działki nr 95/2, w skład której wchodzi działka nr 185 obrębie 
Jabłoń Dąbrowa 

26.  156002 B Droga w obrębach J. Dabrowa, Stokowisko, J. Śliwowo - odchodząca od działki nr 62 (ob-
ręb J. Śliwowo) do działki nr 142 (obręb Stokowisko), w skład której wchodzą działki nr 207 z obrębu J. 
Dąbrowa, 160 obręb Stokowisko, 1 oraz 60 obręb J. Śliwowo 

27.  156003 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B wzdłuż działki nr 28/2, w skład której wchodzi 
działka nr 203 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

28.  156004 B Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 165, w skład której wcho-
dzą działki nr 198 i 201 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

29.  156005 B Droga odchodząca od działki nr 194/1 do działki nr 157/2, w skład której wchodzi działka 
nr 195 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

30.  156006 B Droga odchodząca od działki nr 154/1 do działki 147, w skład której wchodzi działka nr 
196 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

31.  156007 B Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 206, w skład której wcho-
dzą działki nr 194/2 i 194/1 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

32.  156008 B Droga odchodząca od działki nr 194/2 do działki nr 170/1, w skład której wchodzi działka 
nr 192 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

33.  156009 B Droga w obrębach J. Dąbrowa – J. Kościelna, odchodząca od działki nr 223 do działki nr 
231, w skład której wchodzą działki nr 256 i 239 (obręb J. Kościelna) oraz 205 i 206 (obręb J. Dąbrowa) 

 34.  156010 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 6, w skład której wchodzi 
działka nr 15 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

35.  156011 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 184, w skład której wcho-
dzi działka nr 183 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

36.  156012 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 186, w skład której wcho-
dzą działki nr 78 i 169 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

37.  156013 B  Droga odchodząca od działki nr 111 do działki nr 137, w skład której wchodzi działka nr 
138 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

38.  156014 B  Droga odchodząca od działki nr 180 do działki nr 117, w skład której wchodzi działka nr 
140 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

39.  156015 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 147, w skład której wcho-
dzi działka nr 152 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

40.  156016 B  Droga odchodząca od działki nr 79 do działki nr 111, w skład której wchodzi działka nr 98 
w obrębie Jabłoń Śliwowo 

41.  156017 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 119, w skład której wcho-
dzi działka nr 147 w obrębie Stokowisko 

42.  156018 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B wzdłuż działki nr 116/2, w skład której 
wchodzi działka nr 148 w obrębie Stokowisko 

43.  156019 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 92, w skład której wchodzą 
działki nr 149 i 157 w obrębie Stokowisko 

44.  156020 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 108, w skład której wcho-
dzi działka nr 159 w obrębie Stokowisko 
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45.  156021 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 151, w skład której wcho-
dzi działka nr 150 w obrębie Stokowisko 

46.  156022 B  Droga odchodząca od działki nr 150 do działki nr 157/1, w skład której wchodzi działka nr 
152 w obrębie Stokowisko 

47.  156023 B  Droga w obrębie wsi Stokowisko – Łopienie Szelągi od drogi powiatowej nr 2063B do 
działki nr 54/3, w skład której wchodzą działki 186 (obręb Łopienie Szelągi) i 151 (obręb Tokowisko) 

48.  156024 B  Droga odchodząca od działki nr 145/1 do działki nr 152, w skład której wchodzi działka nr 
153 w obrębie Stokowisko 

49.  156025 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 12, w skład której wchodzą 
działki nr 155 i 154 w obrębie Stokowisko 

50.  156026 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 5/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 156 w obrębie Stokowisko 

51.  156027 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107638B do działki nr 68/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 181 w obrębie Łopienie Szelągi 

52.  156028 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 187, w skład której wcho-
dzi działka nr 188 w obrębie Łopienie Szelągi 

53.  156029 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 168, w skład której wcho-
dzą działki nr 187 i 192 w obrębie Łopienie Szelągi 

54.  156030 B  Droga odchodząca od działki nr 187 do działki 174, w skład której wchodzą działki nr 191 
i 193 w obrębie Łopienie Szelągi 

55.  156031 B  Droga odchodząca od działki nr 187 do działki 165, w skład której wchodzi działka nr 189 
w obrębie Łopienie Szelągi 

56.  156032 B  Droga w obrębie wsi Łopienie Szelągi – Łopienie Zyski odchodząca od działki nr 192 do 
działki nr 32/1, w skład której wchodzą działki nr 190 (obręb Łopienie Szelągi) i 36 (obręb Łopienie Zy-
ski) 

57.  156033 B  Droga w obrębie Łopienie Zyski – Łopienie Szelągi – Jabłoń Śliwowo – Pruszanka Mała – 
Tłoczewo – Jabłoń Piotrowce, odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do drogi powiatowej nr 2062B, 
w skład której wchodzą działki nr 30/1 i 27 (obręb Łopienie Zyski), działka nr 179 (obręb Łopienie Szelą-
gi), działka nr 186 (obręb Jabłoń Śliwowo), działka nr 18 (obręb Pruszanka Mała), działka nr 276 (obręb 
Tłoczywo), działka nr 326 (obręb Jabłoń Piotrowce) 

 58.  156034 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 46, w skład której wchodzi 
działka nr 33 w obrębie Łopienie Zyski 

59.  156035 B  Droga odchodząca od działki nr 16/2 do działki nr 20/1, w skład której wchodzi działka nr 
26 w obrębie Łopienie Zyski 

60.  156036 B  Droga od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 6/6, w skład której wchodzi działka nr 
35 w obrębie Łopienie Zyski 

61.  156037 B  Droga od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 40, w skład której wchodzą działki nr 37 
i 39 w obrębie Łopienie Zyski 

62.  156038 B  Droga na obrębach Łopienie Zyski – Łopienie Ruś od drogi gminnej nr 107634B do drogi 
powiatowej nr 2063B, w skład której wchodzą działki nr 42, 41, 40 (obręb Łopienie Zyski) i działka 131 
(w obrębie Łopienie Ruś) 

63.  156039 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 12/13, w skład której wcho-
dzi działka nr 43 w obrębie Łopienie Zyski 

64.  156040 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 1, w skład której wchodzi 
działka nr 127 w obrębie Łopienie Ruś 

65.  156041 B  Droga odchodząca od działki nr 127 do działki nr 71, w skład której wchodzi działka nr 
129 w obrębie Łopienie Ruś 

66.  156042 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 101, w skład której wcho-
dzi działka nr 130 w obrębie Łopienie Ruś 

67.  156043 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 1, w skład której wchodzą 
działki nr 151,340 i 68 w obrębie Łopienie Jeże 

68.  156044 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 67, w skład której wchodzą 
działki nr 152 i 142 w obrębie Łopienie Jeże 

69.  156045 B  Droga odchodząca od działki nr 105 do działki nr 45, w skład której wchodzą działki nr 67 
i 69 w obrębie Łopienie Jeże 

70.  156046 B  Droga wzdłuż działki nr 43, w skład której wchodzi działka nr 44 w obrębie Łopienie Jeże 

 71.  156047 B  Droga odchodząca od działki nr 44 do działki nr 91, w skład której wchodzi działka nr 89 
w obrębie Łopienie Jeże 

72.  156048 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 328, w skład której wcho-
dzą działki nr 196 i 281 w obrębie Łopienie Jeże 

73.  156049 B  Droga wzdłuż działki nr 215, w skład której wchodzi działka nr 221 w obrębie Łopienie 
Jeże 

74.  156050 B  Droga odchodząca od działki nr 196 do działki nr 40 w obrębie Łopienie Zyski, w skład 
której wchodzi działka nr 167 w obrębie Łopienie Jeże 



str. 213 

 

75.  156051 B  Droga odchodząca od działki nr 196 do działki nr 184/1, w skład której wchodzi działka nr 
179 w obrębie Łopienie Jeże 

76.  156052 B  Droga odchodząca od działki nr 315 do działki nr 326, w skład której wchodzi działka nr 
317 w obrębie Łopienie Jeże 

77.  156053 B  Droga w obrębach Łopienie Jeże – Skłody Przyrusy, odchodząca od działki nr 170 do 
działki nr 276, w skład której wchodzą działki nr 59 i 61 (w obrębie Skłody Przyrusy), działka nr 328 (w 
obrębie Łopienie Jeże) 

78.  156054 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107635B do działki nr 42, w skład której wchodzi 
działka nr 162 w obrębie Koboski 

79.  156055 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 141, w skład której wcho-
dzi działka nr 142 w obrębie Koboski 

80.  156056 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi gminnej nr 107623B, w skład 
której wchodzi działka nr 141 w obrębie Koboski 

81.  156057 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 147/1, w skład której 
wchodzi działka nr 145 w obrębie Koboski 

82.  156058 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 189, w skład której wcho-
dzi działka nr 93 w obrębie Piekuty Urbany 

83.  156059 B  Droga odchodząca od działki nr 90 do działki nr 189, w skład której wchodzi działka nr 91 
w obrębie Piekuty Urbany 

84.  156060 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi powiatowej nr 2063B, w skład 
której wchodzą działki nr 90 i 92 w obrębie Piekuty Urbany 

85.  156061 B  Droga w obrębach Piekuty Urbany i Koboski odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do działki nr 241, w skład której wchodzą działki nr 60 (obręb Koboski) i 101 (obręb Piekuty Urbany) 

86.  156062 B  Droga w obrębach Piekuty Urbany i Koboski odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do działki nr 125, w skład której wchodzą działki nr 94, 86, 82, 81 (obręb Piekuty Urbany) i działka nr 161 
(obręb Koboski) 

87.  156063 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 86, w skład której wchodzi 
działka nr 87 w obrębie Piekuty Urbany 

88.  156064 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 129, w skład której wcho-
dzi działka nr 84 w obrębie Piekuty Urbany 

89.  156065 B  Droga odchodząca od działki nr 82 do działki nr 129, w skład której wchodzi działka nr 83 
w obrębie Piekuty Urbany 

90.  156066 B  Droga w obrębach Skłody Przyrusy i Koboski  odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do drogi gminnej nr 107626B, w skład której wchodzą działki nr 66/2, 66/1, 65 (obręb Skłody Przyrusy) i 
działka nr 139 (obręb Koboski) 

91.  156067 B  Droga odchodząca od działki nr 66/2 do działki nr 84, w skład której wchodzi działka nr 
69 w obrębie Skłody Przyrusy 

92.  156068 B  Droga odchodząca od działki nr 65 do działki nr 137, w skład której wchodzi działka nr 64 
w obrębie Skłody Przyrusy 

93.  156069 B  Droga odchodząca od działki nr 65 do działki nr 127/1, w skład której wchodzi działka nr 
68 w obrębie Skłody Przyrusy 

94.  156070 B  Droga odchodząca od działki nr 57/1 do działki nr 61, w skład której wchodzą działki nr 
57/2 i 60 w obrębie Skłody Przyrusy 

95.  156071 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107624B do działki nr 64, w skład której wchodzi 
działka nr 55 w obrębie Skłody Przyrusy 

96.  156072 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 115, w skład której wchodzi 
działka nr 164 w obrębie Jośki 

97.  156073 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 147, w skład której wchodzą 
działki nr 140, 145, 120/3, 122/2 w obrębie Jośki 

98.  156074 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 124/8, w skład której wchodzi 
działka nr 141 w obrębie Jośki 

99.  156075 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 155, w skład której wchodzą 
działki nr 139, 142, 151 w obrębie Jośki 

100. 156076 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 72/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 150 w obrębie Jośki 

101. 156077 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 155, w skład której wcho-
dzi działka nr 152 w obrębie Jośki 

102. 156078 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 108, w skład której wcho-
dzi działka nr 146 w obrębie Jośki 

103. 156079 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 93/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 143 w obrębie Jośki 

104. 156080 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 75/4, w skład której wcho-
dzi działka nr 163 w obrębie Jośki 

105. 156081 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 85, w skład której wchodzi dział-
ka nr 138 w obrębie Jośki 

106. 156082 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 99, w skład której wchodzi 
działka nr 144 w obrębie Jośki 
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107. 156083 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107626B do działki 48/2, w skład której wchodzą 
działki nr 154 i 155 w obrębie Jośki 

108. 156084 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107626B do działki 1/1, w skład której wchodzą 
działki nr 166 i 167 w obrębie Jośki 

109. 156085 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 139, w skład której wcho-
dzi działka nr 137 w obrębie Lendowo Budy 

110. 156086 B  Droga odchodząca od działki nr 131 do działki nr 107, w skład której wchodzi działka nr 
139 w obrębie Lendowo Budy 

111. 156087 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 137, w skład której wcho-
dzi działka nr 138 w obrębie Lendowo Budy 

112. 156088 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 91, w skład której wchodzi 
działka nr 136 w obrębie Lendowo Budy 

113. 156089 B  Droga odchodząca od działki nr 132 do działki nr 12, w skład której wchodzi działka nr 
133 w obrębie Lendowo Budy 

114. 156090 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 48, w skład której wchodzi 
działka nr 358 w obrębie Markowo Wólka 

115. 156091 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi gminnej nr 7618B, w skład 
której wchodzą działki nr 329, 328, 361 i 327 w obrębie Markowo Wólka 

116. 156092 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 156, w skład której wcho-
dzi działka nr 324 w obrębie Markowo Wólka 

117. 156093 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 324, w skład której wcho-
dzą działki nr 360 i 323 w obrębie Markowo Wólka 

118. 156094 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 46, w skład której wchodzi 
działka nr 359 w obrębie Markowo Wólka 

119. 156095 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do drogi gminnej nr 107620B, w skład 
której wchodzi działka nr 334 w obrębie Markowo Wólka 

120. 156096 B  Droga odchodząca od działki nr 334 do działki nr 296, w skład której wchodzą działki nr  
333 i 362 w obrębie Markowo Wólka 

121. 156097 B  Droga odchodząca od działki nr 334 do działki nr 279, w skład której wchodzi działka nr  
332 w obrębie Markowo Wólka 

122. 156098 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 298, w skład której wchodzi 
działka nr 336 w obrębie Markowo Wólka   

123. 156099 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 11, w skład której wchodzi 
działka nr 322 w obrębie Markowo Wólka 

124. 156100 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 302, w skład której wchodzi 
działka nr 339 w obrębie Markowo Wólka 

125. 156101 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 339, w skład której wcho-
dzą działki nr 337 i 331 w obrębie Markowo Wólka 

126. 156102 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 145, w skład której wchodzi 
działka nr 326 w obrębie Markowo Wólka 

127. 156103 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 165, w skład której wchodzi 
działka nr 325 w obrębie Markowo Wólka 

128. 156104 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 25, w skład której wchodzi 
działka nr 321 w obrębie Markowo Wólka 

129. 156105 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107623B do działki nr 55, w skład której  wchodzi 
działka nr 66 w obrębie Krasowo Siódmaki 

130. 156106 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107626B do działki nr 56, w skład której  wchodzi 
działka nr 67 w obrębie Krasowo Siódmaki 

131. 156107 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do drogi gminnej nr 107623B, w skład któ-
rej wchodzi działka nr 363/2 w obrębie Krasowo Wielkie 

132. 156108 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do działki 128, w skład której wchodzą 
działki nr 364 i 365 w obrębie Krasowo Wielkie 

133. 156109 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do działki nr 83, w skład której wchodzi 
działka nr 371 w obrębie Krasowo Wielkie 

134. 156110 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 65, w skład której wchodzą 
działki nr 366, 367 i 369 w obrębie Krasowo Wielkie 

135. 156111 B  Droga w obrębach Krasowo Wielkie – Nowe Piekuty, odchodzące od drogi powiatowej nr 
2062B do działki nr 3, w skład której wchodzą działki nr 370 (obręb Krasowo Wielkie), działki 151,153 i 
152 (obręb Nowe Piekuty) 

136. 156112 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki nr  225/2, w skład której 
wchodzą działki nr 362, 377 i 376 w obrębie Krasowo Wielkie 

137. 156113 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki 376, w skład której wchodzą 
działki nr 373 i 378 w obrębie Krasowo Wielkie 

138. 156114 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 380, w skład której wcho-
dzi działka nr 379 w obrębie Krasowo Wielkie 

139. 156115 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 316, w skład której wcho-
dzą działki nr 383 i 382 w obrębie Krasowo Wielkie 
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140. 156116 B  Droga w obrębach Krasowo Wielkie – Markowo Wolka – Lendowo Budy, odchodząca od 
drogi gminnej nr 107626B do drogi powiatowej nr 1572B, w skład której wchodzą działki nr 380 (obręb 
Krasowo Wielkie), działka nr 319 (obręb Markowo Wólka), działka nr 132 (obręb Lendowo Budy) 

 141. 156117 B  Droga na obrębach Nowe Piekuty – Piekuty Urbany, odchodząca od drogi gminnej nr 
107625B do działki 247, w skład wchodzą działki nr 140 (obręb Nowe Piekuty) i 102 (obręb Piekuty 
Urbany) 

142. 156118 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 58, w skład której wchodzi 
działka nr 141 w obrębie Nowe Piekuty 

143. 156119 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 129, w skład której wchodzi 
działka nr 142 w obrębie Nowe Piekuty 

144. 156120 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 61, w skład której wchodzi 
działka nr 145 w obrębie Nowe Piekuty 

145. 156121 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 6, w skład której wchodzi 
działka nr 150 w obrębie Nowe Piekuty 

146. 156122 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 1, w skład której wchodzi 
działka nr 149 w obrębie Nowe Piekuty 

147. 156123 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 89, w skład której wchodzi 
działka nr 147 w obrębie Nowe Piekuty 

148. 156124 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 3/2, w skład której wchodzi 
działka nr 158/2 w obrębie Nowe Rzepki 

149. 156125 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 147, w skład której wchodzi 
działka nr 156/3 w obrębie Nowe Rzepki 

150. 156126 B  Droga od działki nr 100/2 do działki 42/1, w skład której wchodzą działki nr 160 i 155 w 
obrębie Nowe Rzepki 

151. 156127 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 131, w skład której wchodzi 
działka nr 156/1 w obrębie Nowe Rzepki   

152. 156128 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 196, w skład której wcho-
dzi działka nr 175 w obrębie Nowe Rzepki 

153. 156129 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 77/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 177 w obrębie Nowe Rzepki 

154. 156130 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 59/2, w skład której wcho-
dzą działki nr 174 i 163 w obrębie Nowe Rzepki 

155. 156131 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 72/2, w skład której wcho-
dzą działki nr 170, 176 i 182 w obrębie Nowe Rzepki 

156. 156132 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 96/6, w skład której wcho-
dzi działka nr 169 w obrębie Nowe Rzepki 

157. 156133 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 182, w skład której wchodzi 
działka nr 178 w obrębie Nowe Rzepki 

158. 156134 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 182, w skład której wchodzi 
działka nr 181 w obrębie Nowe Rzepki 

159. 156135 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do działki nr 24, w skład której wchodzi 
działka nr 220/1 w obrębie Nowe Żochy 

160. 156136 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do drogi gminnej nr 107616B,  
w skład której wchodzi działka nr 220/3 w obrębie Nowe Żochy 

161. 156137 B  Droga odchodząca od działki nr 220/3 do działki 267, w skład której wchodzi działka nr 
221 w obrębie Nowe Żochy 

162.  156138 B  Droga w obrębach Nowe Żochy – Stare Żochy, odchodząca od drogi gminnej 107612B do 
działki 164, w skład której wchodzą działki nr 217 (obręb Nowe Żochy) i 163 (Stare Żochy) 

 163. 156139 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107619B do działki 215, w skład której wchodzi 
działka nr 264 w obrębie Nowe Żochy 

164. 156140 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107619B do działki 228, w skład której wchodzi 
działka nr 265 w obrębie Nowe Żochy 

165. 156141 B  Droga w obrębach Nowe Żochy – Nowe Rzepki, odchodząca od drogi gminnej nr 
107619B do drogi gminnej nr 107618B, w skład której wchodzą działki nr 228 (obręb Nowe Żochy) i 180 
(obręb Nowe Rzepki) 

166. 156142 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do działki 88/3, w skład której wchodzi 
działka nr 266 w obrębie Nowe Żochy 

167. 156143 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107658B do drogi gminnej nr 107620B,  
w skład której wchodzą działki nr 161 i 158 w obrębie Stare Żochy 

168. 156144 B  Droga odchodząca od działki nr 161 do działki nr 101, w skład której wchodzi działka nr 
160 w obrębie Stare  Żochy 

169. 156145 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 140, w skład której wchodzi 
działka nr 167 w obrębie Stare  Żochy 

170. 156146 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 146, w skład której wchodzi 
działka nr 170 w obrębie Stare  Żochy 
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171. 156147 B  Droga w obrębach Stare Żochy – Nowe Żochy,  odchodząca od drogi gminnej nr 107619B 
do działki nr 143, w skład której wchodzą działki nr 168 (obręb Stare Żochy) i działka nr 229 (obręb Nowe 
Żochy) 

172. 156148 B  Droga odchodząca od działki nr 165 do działki nr 5/5, w skład której wchodzi działka nr 
164 w obrębie Stare  Żochy 

173. 156149 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107658B do działki nr 165, w skład której wchodzi 
działka nr 166 w obrębie Stare  Żochy 

174. 156150 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi gminnej nr 
107612B do drogi wojewódzkiej nr 659, w skład której wchodzą działki nr 52/2 i 273/1 oraz 55/2 (obręb 
Skłody Borowe) 

175. 156151 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Stare Żochy, odchodząca od drogi gminnej nr 
107612B do działki nr 163, w skład której wchodzą działki nr 283 (obręb Skłody Borowe) i działka nr 165 
(obręb Stare Żochy) 

176. 156152 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 155, w skład której wcho-
dzi działka nr 277 w obrębie Skłody Borowe 

177. 156153 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 188, w skład której wcho-
dzi działka nr 278 w obrębie Skłody Borowe 

178. 156154 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 638, w skład której wchodzą działki nr 279 (obręb Skłody Borowe) i działka nr 639 
(obręb Krasowo Częstki) 

179. 156155 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 548, w skład której wchodzą działki nr 274/3 i 276 (obręb Skłody Borowe) i działka 
nr 646 (obręb Krasowo Częstki) 

180. 156156 B  Droga odchodząca od działki nr 274/3 do działki nr 239, w skład której wchodzi działka nr 
280 w obrębie Skłody Borowe 

181. 156157 B  Droga odchodząca od działki nr 274/3 do działki nr 260, w skład której wchodzi działka nr 
281 w obrębie Skłody Borowe 

182. 156158 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 273/1, w skład której 
wchodzi działka nr 275 w obrębie Skłody Borowe 

183. 156159 B  Droga w obrębach Kostry Noski – Kostry Litwa,  odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 
659 do drogi powiatowej nr 2069B, w skład której wchodzą działki nr 453 (obręb Kostry Noski) i działka 
nr 281 (obręb Kostry Litwa) 

184. 156160 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 453, w skład której wchodzi 
działka nr 454 w obrębie Kostry Noski 

185. 156161 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 60/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 457 w obrębie Kostry Noski 

186. 156162 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 658 do działki nr 2/1, w skład której wchodzi 
działka nr 460 w obrębie Kostry Noski 

187. 156163 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107612B do działki nr 340, w skład której wchodzi 
działka nr 466 w obrębie Kostry Noski 

188. 156164 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107613B do działki nr 410, w skład której wchodzi 
działka nr 469 w obrębie Kostry Noski 

189. 156165 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 161, w skład której wchodzi 
działka nr 276/2 w obrębie Kostry Litwa 

190. 156166 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 45, w skład której wchodzi 
działka nr 310 w obrębie Kostry Litwa 

191. 156167 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do drogi powiatowej nr P2069B, w skład 
której wchodzą działki nr 284/1 i 246 w obrębie Kostry Litwa 

192. 156168 B  Droga odchodząca od działki nr 246 do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 250 
i 251 w obrębie Kostry Litwa 

193. 156169 B  Droga odchodząca od działki nr 251 wzdłuż działki nr 21, w skład której wchodzi działka 
nr 245 w obrębie Kostry Litwa 

194. 156170 B  Droga w obrębach Kostry Litwa – Krasowo Wolka,  odchodząca od drogi gminnej nr 
107611B do działki 13/8, w skład której wchodzą działki nr 285 i 258 (obręb Kostry Litwa) i działka nr 
144 (obręb Krasowo Wólka) 

195. 156171 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 210/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 259 w obrębie Kostry Litwa 

196. 156172 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 259, w skład której wcho-
dzi działka nr 271 w obrębie Kostry Litwa 

197. 156173 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 207, w skład której wcho-
dzą działki nr 260 i 272 w obrębie Kostry Litwa 

198. 156174 B  Droga odchodząca od działki nr 259 do wzdłuż nr 210/1, w skład której wchodzi działka nr 
270 w obrębie Kostry Litwa 

199. 156175 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 307, w skład której wchodzi 
działka nr 286 w obrębie Kostry Litwa 

200. 156176 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 620, w skład której wcho-
dzi działka nr 149 w obrębie Krasowo Wólka 
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201. 156177 B  Droga w obrębach Krasowo Wólka – Wierzbowizna,  odchodząca od drogi powiatowej nr 
2108B do działki 15, w skład której wchodzą działki nr 145/2 (obręb Krasowo Wolka) i działki nr 17 i 18 
(obręb Wierzbowizna) 

202. 156178 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do drogi powiatowej nr 2108B, w skład 
której wchodzi działka nr 146/2 w obrębie Krasowo Wólka 

203. 156179 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 4/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 143 w obrębie Krasowo Wólka 

204. 156180 B  Droga odchodząca od działki nr 155 do działki nr 87/2, w skład której wchodzi działka nr 
148 w obrębie Krasowo Wólka 

205. 156181 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107627B do działki nr 358/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 634 w obrębie Krasowo Częstki 

206. 156182 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107627B do drogi wojewódzkiej nr 659, w skład 
której wchodzi działka nr 635 w obrębie Krasowo Częstki 

207. 156183 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 631, w skład której wcho-
dzi działka nr 633 w obrębie Krasowo Częstki 

208. 156184 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 284/2, w skład której 
wchodzą działki nr 631 i 632 w obrębie Krasowo Częstki 

209. 156185 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 27, w skład której wchodzi 
działka nr 624 w obrębie Krasowo Częstki 

210. 156186 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 618/1, w skład której 
wchodzi działka nr 619 w obrębie Krasowo Częstki 

211. 156187 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Kostry Litwa,  odchodząca od drogi powiatowej nr 
2108B do drogi powiatowej nr 2069B, w skład której wchodzą działki nr 617 (obręb Krasowo Częstki) i 
działka nr 280 (obręb Kostry Litwa) 

212. 156188 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi powiatowej nr 2069B, w skład 
której wchodzi działka nr 623 w obrębie Krasowo Częstki 

213. 156189 B  Droga odchodząca od działki nr 623 do działki nr 218, w skład której wchodzi działka nr 
622 w obrębie Krasowo Częstki 

214. 156190 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Krasowo Wólka,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2069B do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 618/1 i 618/2 (obręb Krasowo Częstki) i dział-
ka nr 156 (obręb Krasowo Wólka) 

215. 156191 B  Droga odchodząca od działki nr 617 do działki nr 93, w skład której wchodzi działka nr 
621 w obrębie Krasowo Częstki 

216. 156192 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Krasowo Wólka,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 135/1, w skład której wchodzą działki nr 620 (obręb Krasowo Częstki) i działka nr 
155 (obręb Krasowo Wólka) 

217. 156193 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 589, w skład której wcho-
dzi działka nr 642 w obrębie Krasowo Częstki 

218. 156194 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki 554, w skład której wchodzi 
działka nr 638 w obrębie Krasowo Częstki 

219. 156195 B  Droga odchodząca od działki nr 639 do działki nr 566/2, w skład której wchodzą działki nr 
640 i 677 w obrębie Krasowo Częstki 

220. 156196 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 514, w skład której wchodzi działka nr 
644 w obrębie Krasowo Częstki 

221. 156197 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 522/1, w skład której wchodzi działka nr 
643 w obrębie Krasowo Częstki 

222. 156198 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 527/1, w skład której wchodzi działka nr 
676 w obrębie Krasowo Częstki 

223. 156199 B  Droga odchodząca od działki nr 646 do działki nr 540, w skład której wchodzi działka nr 
647 w obrębie Krasowo Częstki 

224. 156200 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107639B do działki nr 15, w skład której wchodzi 
działka nr 21 w obrębie Wierzbowizna 

225. 156201 B  Droga odchodząca od działki nr 2/11 do działki nr 19, w skład której wchodzi działka nr 
15 w obrębie Wierzbowizna 

226. 156202 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 18, w skład której wchodzi 
działka nr 13/2 w obrębie Wierzbowizna 

227. 156203 B  Droga odchodząca od działki nr 13/2 do działki nr 18, w skład której wchodzi działka nr 
20 w obrębie Wierzbowizna 

228. 156204 B  Droga odchodząca od działki nr 13/2 do działki nr 5/1, w skład której wchodzą działki nr 
16/1 i 19/1 w obrębie Wierzbowizna 

229. 156205 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 47, w skład której wchodzi 
działka nr 52 w obrębie Wierzbowizna 

230. 156206 B  Droga odchodząca od działki nr 15 do działki nr 1/1, w skład której wchodzi działka nr 19 
w obrębie Wierzbowizna 

231. 156207 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 229, w skład której wchodzi 
działka nr 267 w obrębie Tłoczewo 
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232. 156208 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Krasowo Wólka, odchodząca od drogi powiatowej nr 
2062B do drogi powiatowej nr 2108B, w skład której wchodzą działki nr 262 (obręb Tłoczywo) i działki nr 
152 i 153 (obręb Krasowo Wólka) 

233. 156209 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Wierzbowizna, odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B 
do drogi gminnej nr 107639B, w skład której wchodzą działki nr 264 (obręb Tłoczywo) i działka nr 23 (ob-
ręb Wierzbowizna) 

234. 156210 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 618/1, w skład której 
wchodzi działka nr 619 w obrębie Tłoczewo 

235. 156211 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 159/3, w skład której 
wchodzi działka nr 265 w obrębie Tłoczewo 

236. 156212 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 3/9, w skład której wcho-
dzą działki nr 20/2 i 20/1 w obrębie Pruszanka Mała 

237. 156213 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 8/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 22 w obrębie Pruszanka Mała 

238. 156214 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 337/1, w skład której 
wchodzą działki nr 330/1 i 330/2 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

239. 156215 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 264, w skład której wcho-
dzą działki nr 332 i 337/1, 337/5 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

240. 156216 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 326, w skład której wcho-
dzi działka nr 325 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

241. 156217 B  Droga odchodząca od działki nr 337/6 do działki nr 330/1, w skład której wchodzi działka 
nr 333 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

242. 156218 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Wierzbowizna, odchodząca od działki nr 333 do działki nr 
15, w skład której wchodzą działki nr 336/7 i 336/3 (obręb Tłoczywo) i działka nr 20 (obręb Wierzbowi-
zna) 

243. 156219 B  Droga odchodząca od działki 330/2 nr do drogi gminnej nr 107639B, w skład której wcho-
dzą działki nr 335/3 i 335/6 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

244. 156220 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 360, w skład której wcho-
dzi działka nr 343 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

245. 156221 B  Droga odchodząca od działki nr 337/6 do działki nr 340, w skład której wchodzi działka nr 
338 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

246. 156222 B  Droga odchodząca od działki nr 27 do działki nr 20, w skład której wchodzi działka nr 31 
w obrębie Jabłoń Jankowce 

247. 156223 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 31, w skład której wchodzą 
działki nr 34 i 51 w obrębie Jabłoń Jankowce 

248. 156224 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 51, w skład której wchodzi 
działka nr 36 w obrębie Jabłoń Jankowce 

249. 156225 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi powiatowej nr 2068B, w skład 
której wchodzą działki nr 131 i 132 w obrębie Jabłoń Jankowce 

250. 156226 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 101, w skład której wcho-
dzą działki nr 115 i 116 w obrębie Jabłoń Jankowce 

251. 156227 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 191, w skład której wcho-
dzi działka nr 203 w obrębie Jabłoń Jankowce 

252. 156228 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi powiatowej nr 2068B, w skład 
której wchodzi działka nr 90 w obrębie Jabłoń Jankowce 

253. 156229 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 21/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 220 w obrębie Jabłoń Kościelna 

254. 156230 B  Droga odchodząca od działki nr 38/2 do działki nr 1/1, w skład której wchodzi działka nr 
221 w obrębie Jabłoń Kościelna 

255. 156231 B  Droga w obrębach Jabłoń Kościelna – Jabłoń Zarzeckie, odchodząca od działki nr 223 do 
działki nr 130, w skład której wchodzą działki nr 224 (obręb Jabłoń Kościelna) i działka nr 134 (obręb Ja-
błoń Zarzeckie) 

256. 156232 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107647B do działki nr 223, w skład której wchodzi 
działka nr 225 w obrębie Jabłoń Kościelna 

257. 156233 B  Droga w obrębach Jabłoń Kościelna – Jabłoń Dąbrowa, odchodząca od działki nr 222 do 
działki 229, w skład której wchodzą działki nr 223 i 244 (obręb Jabłoń Kościelna) i działki nr 199 i 202 
(obręb Jabłoń Dąbrowa) 

258. 156234 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 113/1, w skład której 
wchodzą działki nr 257 i 231 w obrębie Jabłoń Kościelna 

259. 156235 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107653B do działki nr 153/6, w skład której wcho-
dzi działka nr 243 w obrębie Jabłoń Kościelna 

260. 156236 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do ul. Sokołowskiej, w skład której 
wchodzą działki nr 234 i 235 w obrębie Jabłoń Kościelna 

261. 156237 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 189, w skład której wcho-
dzi działka nr 248 w obrębie Jabłoń Kościelna 

262. 156238 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107648B do działki nr 35, w skład której wchodzi 
działka nr 33/2 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 
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263. 156239 B  Droga odchodząca od działki nr 33/2 do działki nr 8, w skład której wchodzi działka nr 13 
w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

264. 156240 B  Droga odchodząca od działki nr 37 do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 38 i 
5 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

265. 156241 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107648B do działki nr 58, w skład której wchodzi 
działka nr 49 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

266. 156242 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107649B do działki nr 36/3, w skład której wcho-
dzi działka nr 76/1 w obrębie Jabłoń Dobki 

267. 156243 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 105, w skład której wcho-
dzi działka nr 86 w obrębie Jabłoń Dobki 

268. 156244 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 49/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 85 w obrębie Jabłoń Dobki 

269. 156245 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 51, w skład której wchodzi 
działka nr 83 w obrębie Jabłoń Dobki 

270. 156246 B  Droga odchodząca od działki nr 76/1 do działki nr 39/3, w skład której wchodzi działka nr 
75 w obrębie Jabłoń Dobki 

271. 156247 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 71, w skład której wchodzi 
działka nr 89 w obrębie Jabłoń Dobki 

272. 156248 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2064B do działki nr 28, w skład której wchodzą 
działki nr 66, 71, 76 i 72 w obrębie Jabłoń Markowięta 

273. 156249 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2064B do działki nr 11/5, w skład której wcho-
dzi działka nr 74 w obrębie Jabłoń Markowięta 

274. 156250 B  Droga w obrębach Jabłoń Markowięta – Jabłoń Dobki, odchodząca od drogi powiatowej nr 
2064B do drogi powiatowej nr 2065B, w skład której wchodzą działki nr 73 (obręb Jabłoń Markowięta) i 
działka nr 87 (obręb Jabłoń Dobki) 

275. 156251 B Droga odchodząca od działki nr 66 do działki nr 42/1, w skład której wchodzi działka nr 
69 w obrębie Jabłoń Markowięta 

276. 156252 B  Droga odchodząca od działki nr 66 do działki nr 36/3, w skład której wchodzi działka nr 
67 w obrębie Jabłoń Markowięta 

277. 156253 B  Droga odchodząca od działki nr 120 do działki nr 39, w skład której wchodzi działka nr 
113 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

278. 156254 B  Droga odchodząca od działki nr 113 do działki nr 103, w skład której wchodzi działka nr 
112 w obrębie Jabłoń Zarzeckie  

279. 156255 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107645B do działki nr 91, w skład której wchodzi 
działka nr 92 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

280. 156256 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 4, w skład której wchodzi 
działka nr 9 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

281. 156257 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 4, w skład której wchodzi 
działka nr 151 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

282. 156258 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 2/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 142 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

283. 156259 B  Droga odchodząca od działki nr 11 do drogi gminnej nr 107647B, w skład której wchodzi 
działka nr 22/1 w obrębie Jabłoń Spały 

284. 156260 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107647B do działki nr 21/4, w skład której wcho-
dzi działka nr 42 w obrębie Jabłoń Spały 

285. 156261 B  Droga w obrębach Jabłoń Spały – Jabłoń Zarzeckie, odchodząca od działki nr 11 do dział-
ki nr 98, w skład której wchodzą działki nr 6 (obręb Jabłoń Spały) i działka nr 152 (obręb Jabłoń Zarzec-
kie) 

286. 107611 B       Kostry Noski – Kostry Litwa – Krasowo Wólka  
287. 107612 B       Kostry Noski – Nowe Żochy 
288. 107613 B       Kostry Noski – Zalesie Nowe 

289. 107614 B       Kostry Noski – Wyliny Ruś 
290. 107615 B       Kostry Noski – Wyszonki Posele 

291. 107616 B       Nowe Rzepki – Kostry Noski  

292. 107617 B       Krasowo Wólka – Tłoczewo 

293. 107618 B       Markowo Wólka – Nowe Rzepki  

294. 107619 B       Markowo Wólka – Nowe Żochy 
295. 107620 B       Markowo Wólka – Stare Żochy  
296. 107621 B       Markowo Wólka – Lendowo Budy  

297. 107622 B       Krasowo Siódmaki – Krasowo Wielkie  

298. 107623 B       Skłody Przyrusy – Krasowo Siódmaki  

299. 107624 B       Skłody Przyrusy – Jośki 
300. 107625 B        Nowe Piekuty – Krasowo Siódmaki   

301. 107626 B        Krasowo Siódmaki – Jośki 
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302. 107627 B        Krasowo Wielkie – Krasowo Częstki 
303. 107628 B        Koboski – Piekuty Urbany 

304. 107629  B       Hodyszewo – Jośki 
305. 107630 B        Hodyszewo - Krynica  

306. 107631 B        Hodyszewo – Liza Nowa 

307. 107632 B        Hodyszewo – Ferma 

308. 107633 B        Stokowisko – Brzozowo Korabie 

309. 107634 B        Łopienie Zyski – Brzozowo Panki 

310. 107635 B        Łopienie Jeże – Koboski 
311. 107636 B        Łopienie Jeże – Skłody Przyrusy 
312. 107637 B        Łopienie Jeże – Liza Nowa 
313. 107638 B        Łopienie Szelągi – Jabłoń Piotrowce 
314. 107639 B        Wierzbowizna – Jabłoń Piotrowce 
315. 107640 B        Jabłoń Piotrowce – Łopienie Jeże 

316. 107641 B        Jabłoń Dabrowa – Jabłoń Śliwowo 

317. 107642 B        Jabłoń Dąbrowa – Racibory 
318. 107643 B        Jabłoń Jankowce – Jabłoń Śliwowo 

319. 107644 B        Jabłoń Zarzeckie – Racibory 
320. 107645 B        Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Rykacze 
321. 107646 B        Jabłoń Markowięta – Jabłoń Zarzeckie 
322. 107647 B        Jabłoń Spały – Racibory 
323. 107648 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Zambrowizna 
324. 107649 B        Jabłoń Dobki – Jabłoń Zambrowizna 
325. 107650 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Dobki 
326. 107651 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Śliwowo 

327. 107652 B        Jabłoń Kościelna ul. Przemysłowa 
328. 107653 B        Jabłoń Kościelna ul. Zielona 
329. 107654 B        Jabłoń Kościelna ul. Sadowa 
330. 107655 B        Nowe Piekuty ul. Polna 

331. 107656 B        Nowe Piekuty ul. Słoneczna 

332. 107657 B        Nowe Piekuty ul. Spokojna 

333. 107658 B        Stare Żochy – wieś  

 
W celu usprawnienia obsługi obszaru gminy oraz podniesienia standardu obsługi terenów zain-
westowanych i projektowanych do zainwestowania, przewiduje się budowę i adaptację istniejącej 
bazy komunikacji i urządzeń zaplecza technicznego oraz wskazuje się nowe tereny.  
W związku z tym ustalono: 
− budowę nowych dróg w tym budowę obejścia drogowego wsi Hodyszewo i przebudowę 

dróg oraz kolizyjnych skrzyżowań;  
− koncentrację urządzeń obsługi komunikacji w nawiązaniu do podstawowego układu komu-

nikacyjnego w rejonie skrzyżowania dróg – głównych powiązań zewnętrznych, w szczegól-
ności ośrodku gminnym; 

− budowę obiektów i urządzeń służących komunikacji na przekształconych terenach produk-
cyjno – składowych; 

− kształtowanie kompleksu usług obsługi motoryzacji oraz towarzyszących (stacja paliw, sta-
nowiska naprawcze, myjnia samochodowa, itp.); 

− realizacja parkingów dla obsługi turystyki w zespołach usługowych, 
− przebudowę fragmentu drogi gminnej 156186B, której kąt skrzyżowania z linią 400kV wy-

nosi 14 stopni, tak aby kąt skrzyżowania z linią elektroenergetyczną nie był mniejszy niż 30 
stopni, a odległość granicy nowego pasa drogowego od osi linii elektroenergetycznej 400kV 
wynosiła nie mniej niż 18m, 

− dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do 
ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych. 

W celu zapewnienia dogodnych powiązań wewnętrznych gminy określa się następujące kierunki 
i zasady działania: 
− budowę  odcinków  nowych  dróg  i  ulic, 
− budowę  chodników, 
− budowę  wydzielonych  parkingów, 
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− dokonanie  przebudowy dróg  w  zakresie utwardzeń  przede  wszystkim  dla  jedynych  dróg  
dojazdowych  do  wiejskich  jednostek  osadniczych, 

− budowę oświetlenia dróg. 
 W pasie drogi/ulicy należy przewidzieć rezerwę terenu pod ścieżki rowerowe w nawiązaniu do 
dróg istniejących lub projektowanych. Parametry techniczne dla poszczególnych kategorii 
dróg/ulic przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi, a zwłaszcza ustawą o drogach publicz-
nych i obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
W celu usprawnienia komunikacji na terenie gminy przewiduje się budowę bazy komunikacji i 
urządzeń zaplecza (zadaszenia, wiaty oraz przystanki autobusowe z niezbędną infrastrukturą, np. 
mała gastronomia, handel, apteka, stacje paliw i obsługi motoryzacji, itp. 
Ulice zbiorcze powinny mieć szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi ustalonymi w rozporządzaniach. 
Obiekty budowlane przy drogach powinny być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi 
jezdni zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 
Budowa dróg publicznych może nastąpić w drodze decyzji zezwalającej na realizację drogi lub 
na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
5.1.6. Drogi dojazdowe i wewnętrzne 
 
W Studium nie wyznacza się dróg dojazdowych i wewnętrznych dla obsługi istniejącej i projek-
towanej zabudowy i dojazdów do rozłogów pól. Drogi zostaną ustalone w planach miejscowych. 
 
5.1.7. Standardy w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych 
 
Adaptuje się istniejące parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Ustala się wyposa-
żenie parkingów w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 
Ponadto ustala się standardy parkingowe w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla 
gminy Nowe Piekuty. Niniejsze standardy stosuje się przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, określaniu sposobów zagospodarowania i warunków zabu-
dowy terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz zmian sposobu użytkowania zabudowy. 
Wymagane ilości miejsc postojowych, zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Tabela -  Standardy w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych 
 

L.p Rodzaj obiektu Wymagania ilościowe miejsc parkingowych 
1. zabudowa jednorodzinna 2 mp / 1 mieszkanie 
2. zabudowa pensjonatowa 3 mp /1 mieszkanie 
3. hotele, motele, zajazdy 1 mp / 1 pokój + 2 mp / 3 stanowiska pracy 
4. administracja, usługi, biura, serwisy naprawcze, 

poczta, obiekty biurowe wielofunkcyjne, banki, 
ubezpieczenia, itp. 

1 mp / 20 m2 powierzchni użytkowej 
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

5. salony kosmetyczne, fryzjerskie 1 mp / 10 m2 powierzchni użytkowej, ale nie 
mniej niż 2 mp 

6. stacje paliw 1 mp / 30m2 powierzchni zabudowy  
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

7. stacje obsługi pojazdów, warsztaty samochodo-
we, myjnie samochodowe, salony samochodowe 

2 mp / 1 stanowisko obsługi  
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

8. 
 

sklepy spożywcze, przemysłowe, budowalne, 
hurtownie, apteki, 

1 mp / 50 m2 powierzchni handlowej, ale nie 
mniej niż 2 mp 
+ 1 mp / dla samochodu ciężarowego, 
+ 1 mp / 3 stanowiska pracy 

9. targowiska, hurtownie, 1 mp / 40 m2 powierzchni handlowej 
+ 1 mp / dla samochodu ciężarowego, 
+ 1 mp / 3 stanowiska pracy 

10. magazyny, składy budowlane, centra ogrodnicze, 1 mp / 200 m2 powierzchni użytkowej 
+ 1 mp dla samochodu ciężarowego/500 m2 
powierzchni użytkowej, 
+ 1 mp / 2 stanowiska pracy 

11. restauracje, kawiarnie 1 mp /3 miejsca konsumpcyjne  
+2 mp / 3 stanowiska pracy 
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12. bary, kluby, dyskoteki 1 mp / 7-10 m2 powierzchni użytkowej 
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

13. kaplice, kościoły, domy parafialne 1 mp/ 60 m2 powierzchni użytkowej 
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

14. domy kultury 1 mp/ 50 m2 powierzchni użytkowej 
+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 

15. boiska sportowe 1 mp / 25 m2 powierzchni użytkowej 
16. biblioteki, czytelnie, muzea, domy parafialne 1 mp / 200 m2 powierzchni użytkowej 

+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 
17. gabinety lekarskie, przychodnie, 2mp / 1 gabinet 

+ 2 mp / 3 stanowiska pracy 
18. żłobki, przedszkola 1 mp/ 40 m2 powierzchni użytkowej 

+ 1 mp / 2 stanowiska pracy 
19. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie 1 mp / 75m2 powierzchni użytkowej 

+ 1 mp / 2 pracowników 
20. MOP- miejsce obsługi podróżnych liczbę miejsc postojowych należy określić in-

dywidualnie 
21. obiekty przemysłowe  

i produkcyjno – usługowe 
 

1 mp / 2 zatrudnionych 
+ mp dla klientów – do ustalenia indywidual-
nego w zależności od charakteru działalności i 
generowanego ruchu klientów oraz transportu 
towarów 

 
W przypadku różnego przeznaczenia albo funkcji obiektu lub terenu, łączna ilość miejsc posto-
jowych powinna wynikać z zsumowania miejsc postojowych dla poszczególnych rodzajów prze-
znaczenia albo funkcji. 
W przypadku inwestycji niewyszczególnionych w powyższej tabeli, wskaźniki należy przyjmo-
wać jak dla obiektów albo terenów podobnych, najbardziej zbliżonych pod względem przezna-
czenia lub funkcji. 
 
 
5.1.8. Komunikacja zbiorowa 
 
Komunikacja autobusowa 

 
Celem rozwoju komunikacji zbiorowej jest poprawa standardu obsługi, w tym zapewnienie moż-
liwości korzystania z niej wszystkim mieszkańcom gminy.  
Obsługa gminy nadal opierać się będzie o system linii autobusowych. Przewiduje się utrzymanie 
istniejących połączeń autobusowych z Wysokim Mazowieckim i sąsiednimi gminami. Dążyć na-
leży do zapewnienia powiązań z ośrodkiem wojewódzkim (m. Białystok). Trasy autobusów i lo-
kalizacje przystanków powinny zapewnić dojście piesze w granicach 500 – 1000 m dla większo-
ści obszaru gminy. Należy zapewnić obsługę obszarów z istniejącym zagospodarowaniem, a w 
następnej kolejności obszarów planowanego zainwestowania po wybudowaniu nowych elemen-
tów układu drogowego. 

Rozwiązania i parametry techniczne ulic i dróg w planach miejscowych oraz projektach budow-
lanych powinny uwzględniać prowadzenie komunikacji autobusowej (odpowiednie szerokości 
jezdni i nośność nawierzchni jezdni, rezerwy techniczne, przystanki i pętle autobusowe oraz 
miejsca na wiaty przystankowe).  

 
Komunikacja kolejowa 

 
Przez północną część gminy przebiega zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa – Białystok. 
Jest to jedna z najstarszych linii kolejowych w naszym kraju tzw. kolej Warszawsko – Petersbur-
ska. Jest to obecnie jeden z głównych węzłów szlaków komunikacji kolejowej łączący kraje Eu-
ropy Wschodniej i Północno-Wschodniej z pozostałą częścią Kontynentu.  
Strategiczne położenie tak ważnej linii przebiegającej przez gminę oraz w bezpośrednim sąsiedz-
twie miasta Wysokie Mazowieckie i Szepietowo ma bardzo duże znaczenie dla wymiany towa-
rowej i komunikacji osobowej z większymi miastami naszego kraju i zagranicy. 
Działki po których przebiegają tory kolejowe stanowią tereny zamknięte, zgodnie z Decyzją Nr 3 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez któ-
re przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. MIiR 2014.25). 
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5.1.9. Ruch rowerowy 
 
Celem ciągów rowerowych jest zapewnienie powiązań między rejonami mieszkalnymi i miej-
scami pracy, terenami wypoczynku i rekreacji, szkołami, handlem i usługami. 

Przyjęto następujące zasady kształtowania sieci dróg rowerowych: 

− wyposażenie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych w 
ścieżki rowerowe, pieszo – rowerowe wydzielone od pozostałego ruchu kołowego, 

− doprowadzenie ruchu rowerowego na pozostałych drogach o mniejszym natężeniu ruchu 
− dopuszczenie ruchu rowerowego na drogach drugorzędowych na terenach rolnych i leśnych. 
Oprócz ścieżek rowerowych w W miarę budowy nowych dróg  i modernizacji istniejących każ-
dorazowo powinna być przeanalizowana możliwość i celowość budowy ścieżek rowerowych. 
 
5.1.10. Ruch turystyczny i sportowo – rekreacyjny 
 
W chwili obecnej na terenie gminy Nowe Piekuty nie urządzono żadnych ścieżek konnych, dy-
daktycznych, edukacyjnych, pieszych czy rehabilitacyjnych. 
Oprócz ruchu rowerowego ruch turystyczny i sportowo – rekreacyjny powinien być prowadzony 
ścieżkami konnymi, dydaktycznymi, edukacyjnymi, pieszymi i rehabilitacyjnymi . Przebieg tras 
powinien wynikać z analizy potrzeb ich wyznaczania na terenie gminy i być wskazany w opra-
cowywanych planach zagospodarowania przestrzennego.  
Na szlakach należy wyznaczyć punkty węzłowe i miejsca postojowe, wyposażone w urządzenia 
rekreacyjne i higieniczno – sanitarnej oraz obsługi technicznej.  
 
5.1.11. Szlak pielgrzymek do Hodyszewa 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego określono szlaki 
kulturowe predestynowane do wytyczenia, w tym: 

a) szlak sanktuariów: Sejny – Studzieniczna – Krasnybór – Różanystok – Krypno – Płonka 
Kościelna – Łomża – Hodyszewo – Ostrożany, (...) 

b) szlak drewnianej architektury sakralnej pogranicza mazowiecko-podlaskiego: Ry-
dzewo, gm. Rajgród (kościół) – Kramarzewo, gm. Radziłów (kościół i dzwonnica z Radziłowa) 
Giełczyn, gm. Trzcianne (kościół) – Zambrów (kaplica cmentarna z późnobarokową polichromią 
z motywem tańca śmierci) – Tabędz, gm. Zambrów (kościół z Puchał) – Cibory Kołaczki, gm. 
Zawady (kościół z Zawad) – Sokoły (kościół cmentarny przeniesiony z Tykocina, gdzie został 
zbudowany jako cerkiew unicka) – Hodyszewo, gm. Nowe Piekuty (kapliczka ze źródełkiem) – 
Ciechanowiec (kościół i dzwonnica z Bogut-Pianek) – Winna-Poświętna, gm. Ciechanowiec (ko-
ściół). 

Ochrona i poprawa infrastruktury pielgrzymkowej miejsc kultu religijnego w Hodyszewie 
winna uwzlędniać kierunki:   
W Programie rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w 
latach 2010-2015, sporządzonym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wska-
zano,  że rozwój turystyki i zagospodarowanie turystyczne województwa podlaskiego jest moż-
liwy tylko poprzez rozwój produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym, ponadregional-
nym i międzynarodowym. 
Nowym projektowanym produktem turystycznym dotyczącym, m.in. gminy Nowe Piekuty jest 
Szlak religii województwa podlaskiego (pasmowy) nr 19 - Grabarka, Hajnówka, Białowieża, Ty-
kocin, Drohiczyn, Krypno, Białystok, Święta Woda, Krynki, Płonka Kościelna, Hodyszewo, Bo-
honiki, Kruszyniany,  Różanystok, Studzieniczna,Wigry, Wodziłki. 
W Programie przyjęto następujące kierunki rozwoju: 
− promocja produktu, zwłaszcza za granicą, 
− poprawa jakości dróg dojazdowych, 
− rozbudowa bazy gastronomicznej jak i noclegowej przy trasie szlaku religii z 

uwzględnieniem różnorodności cen i standardów,  
− zwiększenie dostępności komunikacyjnej, w tym bezpośredniego dostępu do miejsc atrakcji 

turystycznych i miejsc kultu religijnego osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Ponadto ustala się wzbogacenie  szlaku  pielgrzymek do Hodyszewa w  miejsca  postoju,  miejsca  
widokowe, miejsca noclegowe itp. 
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5.2. Infrastruktura techniczna 
 

5.2.1. Gospodarka wodociągowa 

 
Gmina Nowe Piekuty jest zwodociągowana w 100%.  Posiada dwa komunalne ujęcia wody: 
 w Nowych Piekutach i Wierzbowiźnie.  
 
Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Nowych Piekutach została zaprojektowana i wykonana 
w latach 80-tych.  Źródłem zasilania w wodę jest zespół dwóch współpracujących studni wierco-
nych o głębokości 86,0m i 83,0m. Studnie te zlokalizowane na stacji wodociągowej w Nowych 
Piekutach w odległości 70m od siebie pracują przemiennie tworząc zespół: podstawowa – awa-
ryjna. Podstawą eksploatacji stacji wodociągowej jest pozwolenie wodno-prawne  NR 
RR.6341.36.2013 z dnia 03.10.2013r., zgodnie z którym pobór wody nie może przekroczyć Q = 
516 m³/dobę. Dotychczasowe zużycie, zgodnie z prowadzonym rejestrem sprzedaży wody pro-
wadzonym przez konserwatora stacji wodociągowej, nie przekracza tej wielkości. Obydwie stud-
nie eksploatowane są z wydajnościami około 50m3/h. 
W roku 2008 Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Piekutach została poddana kompleksowej mo-
dernizacji. W ramach modernizacji między innymi wykonano: 
1. Renowację studni głębinowych oraz wymieniono pompy głębinowe w studniach. Obecnie 

zamontowane pompy posiadają moc ok. 9 kW czyli o połowę mniejszą niż poprzednie. 
2. Wymieniono rurociągi tłoczne pomiędzy stacją a studniami. 
3. Zainstalowano wieżę napowietrzającą. 
4. Zamontowano nowoczesne filtry uzdatniające wodę. Filtry oraz rurociągi w SUW wykonane 

są ze stali kwasoodpornej. W filtrach zastosowano nowoczesne złoża filtracyjne. 
5. Zautomatyzowano pracę SUW. Pracą SUW oraz płukaniem filtrów w chwili obecnej steruje 

komputer. 
6. Zamontowano zestaw stałego ciśnienia, którego zadaniem jest podawanie wody na sieć oraz 

zapewnienie stałego ciśnienia wody na sieci. Na zestaw składają się cztery pompy o mocy 
5,5 kW każda. 

7. Wybudowano dwa zbiorniki piętrzące o pojemności 100 m³ każdy. 
8. Zamontowano nowy agregat prądotwórczy, współpracujący automatycznie z urządzeniami 

SUW. 
Wydajność eksploatacyjna pojedynczej studni została ustalona na wysokości 72m3/h przy depre-
sji Se=14m i 60m3/h przy depresji Se=16,2m. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone w kat.”B” dla 
ujęcia dwuotworowego, eksploatowanego zespołowo w wysokości Qe=120m3/ha (w tym: SW-1, 
Q1=60,0m3/h przy S1=19,7; S2, Q2=60,0m3/h przy S2=19,1m) – Nr decyzji – OŚ.IV-8530/5/83 z 
dnia 1983.02.21.  
Każda ze studni pracując pojedynczo z połową ustalonej wydajności eksploatacyjnej pokrywa 
w pełni zapotrzebowanie. 
 
Ujęcie wody podziemnej dla potrzeb wiejskiego wodociągu grupowego w Wierzbowiźnie zloka-
lizowane jest na działce stacji wodnej w odległości 750 m od wsi Tłoczewo. Są tam trzy studnie 
głębinowe i budynek stacji uzdatniania wody. Teren stacji jest zagrodzony i zamknięty. Ujęcie 
służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę  pitną i gospodarczą.  
Ujęcie wody dla potrzeb wodociągu  eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnopraw-
nego z dnia 19.11.2007r. nr RA. 6223-14/07. Zgodnie z tym pozwoleniem pobór wód podziem-
nych nie może przekroczyć 73 m3/h i 610 m3/dobę. Jak wynika z prowadzonego na stacji reje-
stru, rzeczywisty pobór wody nie przekracza 300m3/dobę. 
Stacja pracuje w jednostopniowym układzie pompowania wody. Bazą są trzy studnie: S1 wyko-
nana w 1978r. ma głębokość 66,5m., zafiltrowano w niej warstwę wodonośną w przelocie 57 – 
64,5m Q=30m3/h i s=6,3m; S2 – wykonana w 1986r. do głębokości 69m ujmuje warstwę 
w przelocie 40 – 46m i 57 – 65m, Q=44,0m3/h, s=8,5m, S3- wykonana w 2010r. o głębokości 
70,0m. 
Ujęcie posiada zatwierdzone w kategorii „B” zasoby w wysokości: Q=74 m3/h przy s=10,80 m 
(suma wydajności) (decyzja wojewody łomżyńskiego Nr OŚ.4423/6/86 z dn. 31.12.1986 r.). 
Studnie zlokalizowane są w odległości 30 m. Pracując jednocześnie mają za zadanie pokryć żą-
dane max. potrzeby wodne. Praktycznie eksploatowane są pojedynczo. 
W roku 2010 stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna została poddana komplek-
sowej modernizacji. Zakres inwestycji obejmował między innymi wymianę wszystkich urządzeń 
technologicznych, wykonanie wieży napowietrzającej wodę, przebudowę budynku stacji oraz 
budowę dwóch zbiorników piętrzących o pojemności 100 m³ każdy, wykonanie studni s-3. 
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Koszt inwestycji wyniósł łącznie 2.000.650,85 zł. Inwestycja była współfinansowana z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji . Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.342.082,00 zł. 
Jakość wód charakteryzują wyniki analiz prób wody surowej pobranych ze studni na ujęciu 
w Wierzbowiżnie. W porównaniu do analiz prób pobranych z innych studni w tym rejonie nie 
stwierdza się istotnych różnic Są to wody typowe dla formacji głębszych poziomów czwartorzę-
du. Zawierają ponadnormatywne ilości związków żelaza (1,7-3,2 mg/l Fe). Pozostałe składniki 
występują w ilościach dopuszczalnych dla wód pitnych. Do picia i celów gospodarczych nadają 
się po odżelazieniu. Na stacji wodnej w Wierzbowiźnie podlegają procesowi uzdatniania.  
W zakresie gospodarki wodociągowej należy dążyć do: 
- zapewnienia ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości i jakości odpowiadającej obowiązują-

cym normom, 
- utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym,  
- dostosowania istniejących urządzeń wodociągowych do wymogów przeciwpożarowych. 
- systematycznej kontroli stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład systemów zaopa-

trzenia w wodę (np. przewody przesyłowe, sieć rozdzielcza) oraz ilości dostarczanej wody do 
sieci w celu ograniczenia strat wody, 

- sukcesywnej rozbudowy sieci wodociągowej, 
- utrzymania jako awaryjnych ujęć wody w studniach kopanych, 
- ujęcia wody winny posiadać aktualne pozwolenia wodno prawne na pobór wód podziemnych 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)  
- połączyć wodociągi w taki sposób aby obie stacje były w stanie zasilić całą gminę. 
 
5.2.2. Gospodarka ściekowa 
 
Na terenie gminy Nowe Piekuty  nie ma komunalnej oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy ist-
nieje 320 364 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 5 oczyszczalni komu-
nalnych , planowana jest budowa następnych. Docelowo na terenie gminy Nowe Piekuty będzie 
około 600 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Należy dążyć do Dopuszcza się również możliwość budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz oczyszczalni ścieków w granicach administracyjnych gminy, jeżeli wyniknie to z analizy 
ekonomicznej jako najskuteczniejszego i najbezpieczniejszego dla środowiska systemu gospo-
darki ściekowej. 
Zamierzenia w zakresie poprawy oczyszczania ścieków winny być konsekwentnie realizowane, 
gdyż tylko wówczas poprawione zostaną warunki sanitarne wsi. Ma to szczególne znaczenie na 
terenie , które nie bez racji uznane są za „Zielone Płuca Polski”. 
Wyklucza się  rozwiązania odwodnieniowe obiektów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej 
związane z odprowadzaniem wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych 
urządzeń odwadniających oraz możliwość wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych 
ścieków bytowych na tereny kolejowe. 
 
5.2.3. Gospodarka odpadami i usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

Rozwiązanie gospodarki odpadami należy realizować we współpracy z innymi gminami lub po-
wiatami. 
W zakresie gospodarki odpadami i usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest określa się 
następujące zasady i kierunki działań: 
– kontynuacja przyjętej segregacji odpadów i wywozu padłych zwierząt do zbiornicy, 
– dostarczanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych przez ich wytwórców do wyzna-

czonego gminnego punktu, a po ich demontażu przekazywanie firmom specjalistycznym; 

– kierowanie odpadów niebiodegradowalnych i nie stanowiących potencjalnego surowca pro-
dukcyjnego bezpośrednio na składowisko odpadów, 

– likwidacja dzikich wysypisk wyrobów zawierających azbest; 

– aktualizacja informacji na temat stanu, ilości i lokalizacji wyrobów oraz odpadów zawierają-
cych azbest; 

– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających 
azbest; 

– monitorowanie i ocena stanu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest; 

– prowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

System gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych powinien gwarantować 
ochronę środowiska, maksymalne wykorzystanie wtórne składników użytkowych i spełniać wy-
mogi przepisów prawnych tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 
21, z późn. zm. j.t. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo 
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ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm. j.t. z 2017 r., poz. 519) oraz przepi-
sów wykonawczych do tych ustaw i przepisów Unii Europejskiej, oraz być zgodny z „Planem 
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 2016-2022, uchwalonym 
uchwałą Nr XX/233/12 XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 
2012r 19 grudnia 2016r. 
Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje w gminie Nowe Piekuty nowy system odbioru odpadów komu-
nalnych. Zasadniczą zmianą w nowym systemie zarządzania odpadami jest to, że gmina odpo-
wiada za zbiórkę śmieci, ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych.   

Na terenie gminy Nowe Piekuty istnieje system segregacji odpadów komunalnych i zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów w Wysokiem Mazowieckiem Czerwonym Borze. Gmina 
Nowe Piekuty włączona została w zbiorowy system usuwania padłych zwierząt do wybudowanej 
„zbiornicy padłych zwierząt” na terenie gminy Wysokie Mazowieckie we wsi Brzóski Falki. 
 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy właściciele nieru-
chomości mają obowiązek ustawić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierają-
cego odpady.  
W obecnej chwili na terenie gminy nie ma funkcjonujących obiektów dla utylizacji czy uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych.  
Na terenie gminy Nowe Piekuty nie planuje się działań inwestycyjnych, np. budowy składowiska 
odpadów azbestowych, dlatego też nie wyznacza się terenów pod jego budowę. 
 
5.2.4. Elektroenergetyka 
 
W obrębie Gminy Nowe Piekuty nie znajduje się żadna stacja 110/15 kV (GPZ). Teren Gminy 
Nowe Piekuty zasilany jest liniami SN-15 kV Ruś i Dzikowiny, wyprowadzonymi ze stacji 
110/15 kV Wysokie Mazowieckie. Energia elektryczna rozprowadzana jest systemami sieci śred-
niego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napięcia za pomocą napowietrznych i kablowych linii elektroe-
nergetycznych. 
Zakłada się doprowadzenie energii elektrycznej (linii niskiego napięcia) do wszystkich budyn-
ków istniejących i projektowanych ujętych na terenach budowlanych oraz do istniejących budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych, stanowiących tzw. zabudowę rozproszoną. 
W celu zapewnienia możliwości dostępu do sieci elektroenergetycznych, należy dążyć do: 
− wprowadzenia odpowiedniego programu reelektryfikacji wsi polegającego na kompleksowej 

modernizacji istniejącej sieci; 
− wykonania powiązań pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami linii napowietrznych 15kV; 
− modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych; 
− budowy nowych linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 

na terenie całej gminy – wszędzie, tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne;  
− budowy wnętrzowych stacji transformatorowych na terenach z uregulowanym stosunkiem 

prawnym gruntu, w miejscach z dostępem do drogi i możliwością dojazdu sprzętem ciężkim; 
− zwiększenia przekrojów przewodów ciągów głównych linii napowietrznych 15kV i zastoso-

wania przekrojów przewodów ciągów głównych min. 50 mm2, 
− dokonywania sukcesywnej wymiany i remontów stacji transformatorowych, wykonania po-

trzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach energe-
tycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających; 

− sukcesywnej wymiany transformatorów o mocy 15kVA w stacjach transformatorowych, 
− wymiany przyłączy nie spełniających wymagań ochrony przeciwpożarowej;  
− rozbudowy istniejącego kablowego układu sieci SN, szczególnie na terenach intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, turystycznej w poszczególnych miejscowościach gmi-
ny. 

Ponadto w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy Nowe Piekuty w Stu-
dium wskazuje się tereny pod następujące urządzenia elektroenergetyczne: 

1) Istniejące: 
a) linia 400kV Miłosna Stanisławów – Narew,  linia najwyższego napięcia (NN) - docelo-

wo dawniej Stanisławów Miłosna –Narew, 
b) linia 110kV Wysokie Mazowieckie – Łapy, 
c) stacje transformatorowe 15/0,4kV, 
d) linie 15kV, 
e) linie niskiego napięcia 

2) Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Nowe Piekuty w zakresie rozbudowy 
systemu energetycznego - Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego na terenie 
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gminy Nowe Piekuty, m.in.:  
− budowa linii napowietrznej nn – 0,2 km, przyłączy wraz z układami pomiarowymi: ka-

blowych – 2 szt., napowietrznych – 4 szt. 
− budowa linii napowietrznej nn – 1,1 km, przyłączy wraz z układami pomiarowymi: ka-

blowych – 7 szt., napowietrznych – 4 szt. 
− budowa linii napowietrznej nn – 1,1 km, przyłączy wraz z układami pomiarowymi: ka-

blowych – 7 szt., napowietrznych – 4 szt 
− budowa linii napowietrznej nn – 1,1 km, przyłączy wraz z układami pomiarowymi: ka-

blowych – 7 szt., napowietrznych – 4 szt. 
 
Wytyczne w zakresie użytkowania terenu w pobliżu i w pasie technologicznym linii elektroener-
getycznej 400kV 
− W pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz 

obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi . Warunki lokalizacji pozosta-
łych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi muszą uwzględniać 
wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowanych linii 
elektroenergetycznych. 

− Lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji 
paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględ-
niać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania 
linii elektroenergetycznych. 

− Zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odle-
głości 6,5 7 m dla linii 400kV od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle 
koron). 

− Dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej 
linii. 

− Dopuszcza się budowę elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie 
istniejącej linii elektroenergetycznej. Obecnie istniejąca linia elektroenergetyczna o napięciu 
400kV zostanie w takim przypadku poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii. Dopusz-
cza się także odbudowe, rozbudowę , przebudowę i nadbudowę istniejącej linii oraz linii, 
która w przyszłości zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja tych inwe-
stycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczania słupów oraz pod-
ziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z 
linii w innych niż dotychczasowe miejscach. 

− Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową, ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przesy-
łową) właściciela linii. 

− Urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii  m.in. małych elektrowni 
wiatrowych względem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć NN tj. 220 i 400 kV 
należy lokalizować tak, aby odległość każdej turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 
NN, określana jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców 
łopat turbiny) od trasy osi linii, nie była mniejsza niż trzykrotna średnica koła (3xd) zatacza-
nego przez łopaty turbiny wiatrowej. 

Ostateczna ilość projektowanych stacji transf. 15/0,4kV, linii 15kV i niskiego napięcia wyniknie 
z potrzeb realizacji inwestycji. 
W związku z planowanymi lokalizacjami systemów ogniw fotowoltaicznych  i małych elektrow-
ni wiatrowych, rezerwuje się teren pod urządzenia elektroenergetyczne umożliwiające odbiór 
energii elektrycznej z przewidywanych źródeł wytwórczych. Możliwości przyłączenia źródeł bę-
dą mogły być rozpatrzone przez PGE Dystrybucja S.A., po złożeniu wniosków o przyłączenie 
źródła do sieci dystrybucyjnej, a w przypadku mocy powyżej 2 MW na podstawie opracowywa-
nych  w tych przypadkach ekspertyz wpływu przyłączenia na system elektroenergetyczny. 
Sieci elektroenergetyczne służące do zasilenia terenów przeznaczonych pod zainwestowanie lub 
też do odbioru energii elektrycznej będą zgodne z Ustawą „Prawo energetyczne” z dnia 10 
kwietnia 1997r., z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
Ze względu na charakter małych elektrowni wiatrowych, przy ich lokalizacji należy zachować 
wymagane odległości od istniejących i planowanych linii 110kV, 15kV i nn: 
− w przypadku linii o napięciu 110kV wymagana odległość posadowienia małej elektrowni 

wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż „3d”, gdzie „d” jest średni-
cą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej, dopuszcza się przy budowie nowej na-
powietrznej linii 110 kV odległość mniejszą niż „3d”, ale nie mniejszą niż „d” od projekto-
wanych turbin wiatrowych, po zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych przy 
budowie linii napowietrznej”, 
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− wzdłuż trasy linii 15kV należy wyznaczyć pas techniczny o szerokości 25m (przy dwutoro-
wej 30m), w którym w dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej nie może znaleźć się jaki-
kolwiek element małej elektrowni wiatrowej (w szczególności łopaty elektrowni), przy czym 
oś symetrii pasa technicznego powinny wyznaczać słupy linii 15kV., 

− wzdłuż linii niskiego napięcia odległości opisane wyżej powinny wynosić 20 i 25m. 
Zmiana zagospodarowania terenu sąsiadującego z linią 110 kV podlega uzgodnieniu z PGE Dys-
trybucja S.A. Oddział Białystok a przy linii 15 kV z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski. 
Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględ-
niać przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum koniecz-
ność ich przebudowy. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroe-
nergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego tere-
nu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Przebudowa która powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy 
nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obo-
strzeń i uziemień i powinna być realizowana na drodze umowy między zainteresowanymi i PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Warunki usunięcia kolizji linii 15kV oraz 0,4kV należy uzy-
skać w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski. 
 
5.2.5. Gazownictwo 

 
Przez północną część gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Teren gminy w chwili 
obecnej nie posiada sieci gazowej średniego ciśnienia. Gmina Nowe Piekuty ma możliwość zao-
patrzenia w gaz przewodowy. W chwili obecnej mieszkańcy gminy korzystają z gazu butlowego 
propan – butan. 

W zakresie zaopatrzenia w gaz należy: 
− utrzymywać zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego, 
− dążyć do perspektywicznego  zaopatrzenia w gaz przewodowy,  po rozbudowie jego przesyłu 

na terenie gminy – realizacja projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia ze sta-
cją redukcyjną  sieci średniego ciśnienia i niskiego ciśnienia. 

Ponadto wskazać należy: 
1) Warunki techniczne jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa: Rozporządzenie Mini-

stra Gospodarki z 26.04.2013r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 04.06.2013r. poz. 640. 
W przypadku zmiany powyższych rozporządzeń warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe, muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

2) Od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, przebiegającego przez północną część gmi-
ny Nowe Piekuty, ustala się strefę bezpieczeństwa 15 m po obu stronach osi gazociągu, w 
której obowiązuje zakaz wznoszenia budynków, urządzania stałych składów i magazynów 
oraz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości gazociągu w czasie eks-
ploatacji strefę kontrolowaną 6m, obszar wyznaczony po obu stronach gazociągu, którego li-
nia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności 
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu. Tereny 
działek objęte powyższą strefą bezpieczeństwa nie powinny podlegać przekształceniu na 
grunty budowlane i pozostać gruntami rolnymi. 

3) W liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych stanowiących dostęp z tere-
nów z zabudową mieszkaniową do dróg publicznych, W pasie drogowym lub pasie zieleni 
należy rezerwować trasy dla sieci gazowej, z możliwością podłączenia każdej z działek bu-
dowlanych. Dopuszcza się umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia w tzw. kanałach 
zbiorowych technologicznych.  

4) Linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5m od gazociągu Pas terenu o szerokości 4 m 
wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia (po 2 m na każdą stronę od osi gazociągu) pozosta-
wić wolny od roślinności wysokiej (drzewa, wysokie krzewy itp.). 

5) Linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 3m od gazociągu wysokiego ciśnienia. Roboty 
ziemne w pasie eksploatacyjnym gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokości 6m (po 3 m na 
każdą stronę jego osi) należy uzgodnić z Oddziałem Zakład gazowniczy w Białymstoku. 

6) Dla urządzeń liniowych uzbrojenia przebiegającego przez tereny działek ustala się koniecz-
ność zapewnienia dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw. 

7) Dla budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego szafki gazowe winny być lokalizowane w 
linii ogrodzeń /otwierane na zewnątrz ogrodzenia/ w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

8) Gazyfikacja jest możliwa, o ile zawarte będzie porozumienie pomiędzy dostawcą gazu i od-
biorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa 
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Gazowniczego. 
 

5.2.6. Ciepłownictwo 
 
Na terenie Gminy Nowe Piekuty funkcjonuje szereg indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni 
lokalnych nadal zasilanych głównie węglem, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń pyło-
wych i gazowych do atmosfery. Pozytywnym jest fakt, że stopniowo dokonuje się wymiana insta-
lacji grzewczych z tradycyjnych węglowych na bardziej ekologiczne – kotły opalane Ekogrosz-
kiem o wyższej wartości energetycznej niż węgiel i niskiej zawartości siarki oraz kotły opalane 
drewnem i pelletem. 
Należy dążyć do zaopatrzenia w ciepło poprzez: 
− wprowadzenie mechanizmów służących oszczędzaniu ciepła np. poprzez : 

- stopniową poprawę charakterystyki cieplnej budynków, 
- pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,  
- wykorzystanie do celów grzewczych proekologicznych źródeł energii(gaz, olej 

opałowy, drewno, biomasa itp.), 
− kontrole i restrykcje w stosunku do emitorów ponadnormatywnych zanieczyszczeń powie-

trza, 
− stosowanie różnego typu preferencji przy zmianie tradycyjnego ogrzewania węglowego na 

proekologiczne. 
W gospodarce cieplnej gminy należy eliminować niskosprawne instalacje na paliwa węglowe.  
Należy to łączyć z wymianą, techniczną istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń powietrza atmosferycznego i obniżki kosztów eksploatacji źródeł ciepła. Natomiast 
realizacja zorganizowanego systemu gospodarki cieplnej w obszarze gminy będzie zależała od 
gazyfikacji terenu gminy przez przedsiębiorstwo, która będzie możliwa, jeżeli zaistnieją tech-
niczne i ekonomiczne warunki budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.  
Gazyfikacja gminy sprzyjać będzie również ograniczeniu wykorzystywania surowców kopal-
nych. 
 
 
5.2.7. Telekomunikacja i sieci szerokopasmowe 
 
Zachowuje się istniejące urządzenia telekomunikacyjne, w skład których wchodzą: kanalizacja 
teletechniczna wraz z kablami, kable telefoniczne doziemne oraz sieć napowietrzna, w miarę po-
trzeb ustala się budowę lub przebudowę w celu dostosowania do projektowanego zagospodaro-
wania przestrzennego terenów. Linie telekomunikacyjne należy planować jako podziemne z roz-
prowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne.  Dopuszcza się lokalizację 
sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. 
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych budynków, ulic, dojazdów, infrastruktury itp., z 
istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, należy ją zabezpieczyć lub przebudować – w oparciu 
o opracowaną i uzgodnioną  z właściwym operatorem telekomunikacji (właścicielem urządzeń) 
dokumentację projektową ,  staraniem i na koszt inwestora. 
Utrzymywanie w dobrej sprawności technicznej istniejących stacji przekaźnikowych telefonii 
komórkowej w miejscowościach: Krasowo Częstki, Jabłoń Kościelna, Łopienie Jeże i Nowe 
Rzepki innych. 
Ustala się rozbudowę systemów telefonii komórkowej wg zapotrzebowania na ten rodzaj usług z 
zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie. 
Na terenie gminy planowana jest zrealizowana została budowa ”Szerokopasmowej Sieci Polski 
Wschodniej Województwa Podlaskiego, obszar Wysokie Mazowieckie.”  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu 
państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%).Oś priorytetowa II - Infrastruktura Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Okres realizacji: 
2008r. - 2015r. 
Przedmiotem projektu jest była budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się 
z pięciu regionalnych sieci szkieletowych obejmujących województwa: podkarpackie, podlaskie, 
lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to 
inwestycja o wartości 300 mln euro, której celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji 
publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wyklucze-
niem cyfrowym”. 
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5.2.8. Odnawialne źródła energii (w tym: ogniwa fotowoltaiczne i inne) 
 
W myśl przepisów ustawy Prawo energetyczne za odnawialne źródło energii uważa się źródło 
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru promieniowania słonecznego, geoter-
malną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, bioga-
zu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków oraz rozkładów składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. 
Na terenie gminy Nowe Piekuty w Krasowie Cząstki na działkach nr: 594/1  
i 598, wskazuje się lokalizację biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami do skojarzonej produk-
cji energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,2MW – teren oznaczony graficznie i symbolem P2 na 
rysunku Studium. W Studium rezerwuje się teren na ewentualną jej rozbudowę ze strefą ochron-
ną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.  
Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia biogazowni na innych tere-
nach predysponowanych do przyjęcia tej funkcji, o mocy nieprzekraczającej 100kW, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
Ze względu na duży potencjał rolniczy istnieje możliwość wykorzystania biomasy w celach ener-
getycznych, a także realizację inwestycji związanych z energią słoneczną.  
Pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego odbywa się za pomocą paneli fotowol-
taicznych.  Panele zamieniają światło słoneczne w prąd elektryczny, który może być wykorzysta-
ny do zasilania budynku na którym zainstalowane są panele, lub który można sprzedać zakładowi 
energetycznemu. Możliwe jest także wykorzystanie energii dla własnych potrzeb z jednoczesnym 
odsprzedaniem nadwyżek energii do sieci energetycznej. 
Przewiduje się lokalizację nowoczesnych systemów fotowoltaicznych wraz ze strefami ochron-
nymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu w miejscowości 
Stokowisko – teren oznaczony symbolem P1 na rysunku Studium. Dopuszcza się lokalizację 
ogniw fotowoltaicznych na  terenie gminy o mocy nieprzekraczającej 100kW, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 
Dopuszcza się  lokalizację małych elektrowni wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 100kW, na 
terenach predysponowanych do przyjęcia tej funkcji i zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
 
Wykaz inwestycji planowanych do realizacji i realizowanych na terenie Gminy Nowe Piekuty 
− budowa biogazowni w obrębie wsi Krasowo Częstki- 2015-2027; 
− budowa farm ogniw fotowoltaicznych w obrębie wsi Sokowisko - 2015-2027; 
− termomodernizacja budynków szkolnych i budynku Urzędu Gminy - 2015-2027; 
− wymiana instalacji c.o. w szkołach, Domu Nauczyciela i Ośrodkach Zdrowia z węglowych 

na ekologiczne lub modernizacja instalacji c.o.- 2015-2027 
Na obszarze gminy Nowe Piekuty nie przewiduje się innych terenów, poza w/w biogazownią we 
wsi Krasowo Częstki i farm fotowoltaicznych w Stokowisku, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 
a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu, w studium  nie ustala się ich rozmieszczenia. 
 
5.2.9. Melioracje wodne 
 
Inwestycje melioracyjne są ważnym czynnikiem rozwoju infrastruktury gminy Nowe Piekuty. 
Melioracje służą trwałemu podniesieniu produkcji rolnej. Zmiany w stosunkach wodnych w gmi-
nie Nowe Piekuty wywołane są głównie melioracjami szczegółowymi przeprowadzonymi w róż-
nym zakresie w dolinach rzek: Tłoczewska, Mieleń i Liza. Na obszarze gminy Nowe Piekuty wy-
stępują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – drenowanie, rowy melioracyjne oraz 
śródlądowe wody powierzchniowe istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnic-
twa oraz zaliczane do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 
rzeka Tłoczewka, Mień, Liza. W związku z powyższym zmiana przeznaczenia terenów na cele 
nierolnicze  musi uwzględniać przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 469 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia zmiany przeznaczenia działek w obrę-
bie rzek lub  z urządzeniami melioracyjnymi należy ustalić obowiązek dokonywania w uzgod-
nieniu z ich właścicielem lub użytkownikiem odpowiednich zabezpieczeń bądź przebudowy dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemów melioracyjnych, bowiem m.in. 
art. 65 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.   
Wykonanie lub przebudowa urządzeń melioracji wodnych mus być realizowana zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo wodne.  
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Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić 
szczególną uwagę na tereny przeznaczone pod zabudowę, na których występują urządzenia me-
lioracyjne. W celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania, po zmianie użytkowania 
gruntów, należy systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyj-
nych. Ewidencja  tych urządzeń znajduje się w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Łomża  . 
Ustala się zakaz zabudowy działek w odległości mniejszej niż 4 m i ich grodzenia w odległości 
mniejszej niż 1,50 m od linii brzegowej rzeki Tłoczewskiej i Dzierzy.  
Zabrania się zalesiania i zadrzewiania w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarp 
rzeki Tłoczewskiej i Dzierzy. 
Nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi sprawuje właściwy zamiejscowo organ Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Białymstoku oraz właściciele nieruchomości, na któ-
rych znajdują się urządzenia melioracji szczegółowych. 
W przepisach ustawy Art. 65 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. 2015r., 
poz. 469 z późn. zm.) zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Wszelkie prace 
inwestycyjne związane z urządzeniami wodnymi należy realizować zgodnie z przepisami w/w 
ustawy.    
W świetle art. 122 ust.1 pkt 3 w/w ustawy na wykonanie lub przebudowę tych urządzeń należy 
uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Dokumentacje projektowe na wykonanie lub przebudowę 
urządzeń wodnych łącznie z operatem wodno-prawnym winny być uzgadniane w Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Łomża. 
 
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym 
 
Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym do inwestycji celu publicznego, które można zaliczyć do celów o znaczeniu lokalnym, 
należą: 
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymy-

wanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu pu-
blicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyła-
nia lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urzą-
dzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i 
innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie 
przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, 
będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami; 

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i 
prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządo-
wych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo-
łecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych; 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w 
zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu usta-
wy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 
1948), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 

8) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa 
i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym 
budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 

9) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 
10) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 
11) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
12) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
13) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, pro-

menady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 



str. 232 

 

14) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 
 
1) drogi zbiorcze (powiatowe) i lokalne (gminne) ; 
2) sieci infrastruktury technicznej o zasięgu lokalnym, ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, 

urządzenia utylizacji odpadów; 
3) urządzenia służące ochronie środowiska, budowa ośrodków sportowo – rekreacyjnych, 

utrzymanie przyrodniczych powiązań wzdłuż rowów melioracyjnych; 
4) sieć rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych; 
5) urzędy organów władzy, administracji, w tym urząd gminy; 
6) obiekty na potrzeby obronności państwa: policja, straż pożarna; 
7) szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie; 
8) obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej, ośrodki zdrowie, przedszkola; 
9) zakładanie i utrzymanie cmentarzy; 
10)  ochrona lokalnych dóbr kultury: miejsca pamięci narodowej, cmentarzy, mogił; 
11) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego / lub zmianach planów należy zabez-
pieczyć tereny na realizację powyższych zadań. 
Predysponowane do lokalizacji celów publicznych są tereny położone na gruntach będących, 
m.in. we władaniu gminy. Poza tym mogą one być rozmieszczone w wyznaczonych strefach na 
terenie gminy, w poszczególnych miejscowościach – równomiernie obejmując teren gminy Nowe 
Piekuty. 
Ustalone zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych w zakresie infrastruktury drogowej i  
technicznej, w szczególności w gminie Nowe Piekuty obejmują: 
− budowę nowych dróg; 
− utwardzenie  dróg gminnych, 
− budowę ścieżek pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych, ciągów pieszych, placów, 

parków, promenad, bulwarów, a także ich urządzanie,  
− rozbudowę, przebudowę gminnych sieci wodociągowych oraz sieci elektroenergetycznych, 
− budowę i rozbudowę gminnych systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków publicznych, 
− budowę oświetlenia.  
Zadania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych trzeba ujmować jako swoiste zainwestowanie 
kapitałowe środków budżetowych gminy w celu tworzenia warunków rozwoju gminy, określo-
nych w przyjętych zasadach strukturalnych i kierunkach polityki przestrzennej w jej obszarze. 
Za I etap realizacji należy uznać obszary przeznaczone pod zainwestowanie funkcji gospodar-
czych i osadniczych. 
 
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i ustaleniami programów,  o których mowa w 
art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U z 2015r. poz. 199 z późn. zm.). 

 
7.1. Zadania ponadlokalne realizujące cele publiczne 
 
Na obszarze gminy Nowe Piekuty  zgodnie z  Planem Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Podlaskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 108, poz. 2026 z dnia 
13.10.2003r.) rozdział VII „Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych” usta-
lono następujące zadania ponadlokalne realizujące cele publiczne:  
1) dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 659 do parametrów klasy funkcjonalnej  Z, 
2) dostosowanie kolejowej linii magistralnej E2675 Warszawa – granica państwa do międzyna-

rodowych potrzeb przewozowych, 
3) budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 od gazociągu Białystok – Rembelszczyzna , 

dostosowanie kolejowej linii do  potrzeb transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) linia 
E 75 Rail Baltica, 

4) modernizacja dróg powiatowych i gminnych zgodnie z „Programem długoterminowej po-
prawy dróg powiatowych i gminnych w powiecie wysokomazowieckim”, 

5) ochrona elementów krajowej i wojewódzkiej sieci ekologicznej oraz ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów wynikające z występowania na obszarze gminy Nowe Piekuty: 

- pomników przyrody. 
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- projektowanego korytarza ekologicznego: Korytarz Uzupełniający KPN-23C Dolina Górnej 
Narwi – Dolina Rzeki Nurzec. 

6) przebieg linii elektroenergetycznych: NN 400 kV oraz WN 110 kV wraz z ich pasami techno-
logicznymi. 

7) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefami technicznymi. 
8) telekomunikacyjna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – szkieletowa wraz z węzłem 

oraz siecią dystrybucyjną. 
Do zadań ponadlokalnych wynikających z opracowanych programów wojewódzkich oraz innych 
opracowań w tym także wynikające z przyjętych w planie województwa kierunkach rozwoju na-
leżą na obszarze gminy Nowe Piekuty: 
1) ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczaniem na cele nierolnicze, 
2) ochrona wód powierzchniowych, w tym Narwi i Śliny przed zanieczyszczeniami, 
3) ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami poprzez rozwiązanie gospodarki wod-

no-ściekowej, w tym budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej, 
4) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym: zadrzewień, zieleni parkowej i cmentarnej, 
5) zwiększenie lesistości obszaru poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb pro-

dukcji rolnej, 
6) kształtowanie systemu lokalnych powiązań przyrodniczych w oparciu o sieć dolin rzecznych 

(dolina Tłoczewki), dolinek bocznych, obniżeń terenowych  i obszarów leśnych, 
7) ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabytko-

wych o wartościach kulturowych, 
8) ochrona i poprawa infrastruktury pielgrzymkowej miejsc kultu religijnego  

w Hodyszewie, 
9) tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi wspierających powstawanie nowych 

miejsc pracy poza rolnictwem, 
10) tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki, 
11) zachowanie odpowiednich stref ochronnych od linii napowietrznej najwyższego napięcia 

NN 400 kV Miłosna – Narew (docelowo Stanisławów – Narew). 
 
 
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomo-
ści, a także obszary przestrzeni publicznej  rozmieszczenia obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2 

 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przepisy odrębne) jest ob-
owiązkowe dla: 
− obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlo-

kalnym – obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znacze-
niu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa i ustaleniami programów są zadania rzędowe, służące realizacji inwestycji celu pu-
blicznego o znaczeniu krajowym (art. 10 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust.1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 

− dla obszarów Pomników Zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ogra-
niczeń prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami odrębnymi Ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – zgodnie z 
pkt 13 na terenie gminy Nowe Piekuty obszary takie nie występują; 

− dla terenów objętych planem generalnym na mocy przepisów ustawy Prawo lotnicze – w 
gminie Nowe Piekuty tereny takie nie występują; 

− dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – w gminie Nowe Piekuty strefy takie nie występują; 
− dla nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej – w gminie 

Nowe Piekuty nieruchomości takie nie występują;  
− dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe przekazanych właściwym jednost-

kom samorządu terytorialnego – w gminie Nowe Piekuty nieruchomości  takie nie występu-
ją; 

− dla terenów parków kulturowych – zgodnie z przepisami art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – na terenie części gminy Nowe Piekuty 
tereny takie nie występują.  

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 2 pkt 8 i ust. 3b 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jest obowiązkowe dla:  
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− obszarów wymagających  przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości – w Studium nie 
wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zostaną określone w planach miejsco-
wych – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

− obszarów  rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej do 2000 
m2 – nie wyznacza się obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2; 

− obszarów  przestrzeni publicznej – obszarami przestrzeni publicznej są: place, skwery, parki, 
tereny sportu i rekreacji, szkoły wraz z przyległymi boiskami sportowymi; zespoły parkowo 
– dworskie; tereny zielni zabytkowej; tereny kościołów.  

 
Na terenie gminy Nowe Piekuty nie wyznacza się granic obszarów wymagających scaleń i po-
działów. Jeżeli w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wyniknie potrzeba przeprowadzenia procedury scaleniowej i podziałowej, nie będzie to uznane 
za sprzeczne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowe Piekuty. 
 
Za obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Na terenie 
gminy Nowe Piekuty  za obszary przestrzeni publicznej przyjmuje się: drogi publiczne, obiekty 
obsługi administracyjnej, w tym również obiekty zabytkowe objęte ochroną. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze, zawar-
tymi w art. 104 ust. 1-6 obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla 
środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w opracowa-
niu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a 
także na podstawie odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla. 
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów i obszarów górniczych niezalenie od wyma-
gań określonych odrębnymi przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań po-
dejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: 
− wykonania działalności określonej w koncesji; 
− zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 
− ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. 
Ponadto w planie należy określić obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w 
granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tyl-
ko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów oraz obszary wyłączone 
z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest dozwolona tylko po spełnieniu od-
powiednich wymagań; koszt spełnienia tych wymagań ponosi przedsiębiorca. 
 
 
9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  

 
 Na terenie gminy Nowe Piekuty nie obowiązuje ani jeden miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, który ustalałby przeznaczenie terenów oraz sposobów ich zagospodarowania 
i zabudowy. W celu zapewnienia ładu przestrzennego w gminie t.j. takiego ukształtowania prze-
strzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne, należy dążyć do jak największego pokrycia obszaru gminy pla-
nami miejscowymi. Ze względów inwestycyjnych należałoby opracować plany miejscowe w 
granicach zwartej zabudowy wsi na terenie gminy. 
 Na obszarze gminy Nowe Piekuty wyznacza się obszary, na których rozmieszczone będą 
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urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 
a także ich stref ochronnych związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu. Zasadnym byłoby opracowanie planów miejscowych ustalających zasady 
zagospodarowania przedmiotowych terenów. 
 Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze dopuszczają spo-
rządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli w wyniku zamierzonej 
działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górni-
czego. 
 Możliwe jest opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
których procedowanie zostanie uzasadnione ważnymi aspektami publicznymi, społecznymi, eko-
nomicznymi, inwestycyjnymi o ile nie będą one naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty. Ewentualne opracowanie planu 
miejscowego poprzedzone musi być analizą dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. 
 
 W studium wskazano tereny dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego, obejmujące określone w rozdziale 1.2 Zasady i kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy,  wyszczególnione tereny funkcjonalne, oznaczone na ry-
sunku Studium: 

− teren wskazany pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, usługową i zabudowę zagrodową, 
przylegający  do wsi Jabłoń Jankowce, oznaczony na rysunku Studium symbolem MN/U,  

− teren wskazany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową we wsi Nowe Pieku-
ty przy drodze wojewódzkiej nr 659 i gminnej, oznaczony na rysunku Studium symbolem 
MN/U, 

− teren wskazany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową we wsi Krasowo 
Wielkie, przy drodze powiatowej nr P2062B, oznaczony na rysunku Studium symbolem 
MN/U, 

− teren wskazany pod zabudowę produkcyjną ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w 
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu – ogniwa fotowoltaiczne (system 
ogniw)  we wsi Stokowisko, położony za terenem szkolnym, oznaczony symbolem P1 na ry-
sunku Studium, 

− teren ewentualnej rozbudowy biogazowni w Krasowo Częstki, ze strefą ochronną z ograni-
czeniem w zabudowie i zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, oznaczony na rysunku Stu-
dium symbolem P2. 

− tereny wskazane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową w miejscowości 
Hodyszewo. 

 
 Stosownie do przepisów art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wiążące organy gminy są ustalenia studium dotyczące obszarów, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym obszarów do objęcia 
zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne), w związku z 
determinacją, o której mowa w punkcie 9.1., uważa się następujące postępowanie 

− tereny uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej wyznaczone granicami zwartej za-
budowy miejscowości oraz przekształcenia zwartej zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej 
i usługowej oraz działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych, jeśli do ustalenia 
warunków zabudowy wnioskowanych inwestycji na tych terenach nie można zastosować 
trybu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie przepisów art. 61 ust.1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

− działalność gospodarcza rolnicza oraz zalesienia stanowią tereny, dla których w lokalizacji 
inwestycji mają zastosowanie w trybie decyzji o warunkach zabudowy przepisy art. 61 ust.1 
wraz z art. 61 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla przezna-
czenia na w/w terenach gruntów rolnych na cele zalesień również ma zastosowanie tryb de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisami o lasach. W grani-
cach w/w terenów gmina nie zamierza sporządzić miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

− Oznaczone na rysunku Studium, tereny „złóż surowców mineralnych nie objętych koncesją” 
stanowią tereny, dla których gmina może sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w związku z przepisami prawa geologicznego i górniczego. 
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10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 
 
10.1. Kierunki  rozwoju  rolnictwa 
 
O kierunku rozwoju rolnictwa w gospodarce rynkowej przesądzają warunki przyrodniczo rolni-
cze i ekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na opłacalność produkcji.  
Gmina Nowe Piekuty posiada korzystne warunki do produkcji rolnej, zwłaszcza północna  
i środkowa część gminy. Dobre gleby (kompleks pszenny dobry, z szerokim wachlarzem doboru 
roślin uprawnych jak: pszenica, buraki cukrowe i inne) oraz korzystne warunki ekonomiczne 
(dobre powiązania komunikacyjne oraz niewielka odległość terenu gminy od Białegostoku i 
Łap), duża ilość gospodarstw o powierzchni powyżej 15ha -  to zespół cech, który sprzyja rozwo-
jowi rolnictwa. Na obszarach tych występują korzystne warunki do rozwoju gospodarstw specja-
listycznych. Brak ziemi niezagospodarowanej, w zasobie Skarbu Państwa - stwarza ograniczenia  
w rozwoju gospodarstw farmerskich o powierzchni 100ha i więcej. 
 
Zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
 
Ustala się następujące zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:  
- tworzenie gospodarstw specjalistycznych hodowlanych, wykorzystując w gminie sprzyjające 

warunki do chowu i hodowli ras mlecznych oraz trzody chlewnej, produkcję zbóż, ziemnia-
ków i braków; 

- rozwój struktury przetwórstwa i sprzedaży artykułów rolniczych; 
- zrównoważone respektowanie wymogów środowiska w rolnictwie; 
- rozwój produkcji alternatywnej na terenach wiejskich w sąsiedztwie lasów jak: upraw 

i zbieranie ziół, zbiory runa leśnego oraz rozwój pszczelarstwa; 
- rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o lokalne produkty. 
 
Ochrona i poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 
 
Ochrona i poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wymagać będzie 
w szczególności: 
 
− kontynuacji  regulacji  stosunków  wodnych  na  użytkach  zielonych  i  gruntach  ornych,  

przeznaczonych  w  studium  do  celów  produkcji  rolniczej,  wymagających  tych  zabie-
gów, ochrony  systemów  drenażowych  i  melioracyjnych  przed  zniszczeniem  lub  dewa-
stacją  w  trakcie  ewentualnych  działań  inwestycyjnych, 

− ochrony  kompleksów  wartościowych  gruntów  przed  przeznaczeniem  na  cele  nierolni-
cze, 

− ekologizację  produkcji  rolniczej,  zwłaszcza  poprzez  zwiększenie  udziału  nawożenia  
organicznego, 

− eliminacji  zanieczyszczeń  gleby,  wody  i  powietrza, 
− przechowywanie nawozów naturalnych i ich stosowanie zgodnie z: wymogami „Zwykłej 

Dobrej Praktyki Rolniczej”, ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 
2015 r., poz. 625) i rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2008r Nr 
119 poz. 765 z późn. zm.), 

− dokonywanie  zalesień  gruntów  marginalnych  dla  produkcji  rolniczej, 
 
Poprawa  struktury  własnościowej  obszarów  rolnych 
 
Poprawa  struktury  własnościowej  obszarów  rolnych następować będzie poprzez: 
− scalanie i wymiana gruntów , 
− tworzenie warunków do zwiększania zatrudnienia pozarolniczego w gminie. 
 
Wspieranie  rozwoju  otoczenia  rolnictwa  
 
Wspieranie  rozwoju  otoczenia  rolnictwa w  zakresie  zaopatrzenia  w  środki  produkcji: 
zbytu produkcji  rolniczej,  przetwórstwa  rolniczego,  mechanizacji  prac  rolniczych, oraz 
obsługi weterynaryjnej poprzez: 
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− tworzenie warunków do utrzymania istniejących urządzeń obsługi rolnictwa, 
a w szczególności: 

− zlewni mleka w Jabłoni Kościelnej, Jabłoni Piotrowcach, Skłodach Borowych, Hodyszewie, 
Krasowo Wielkie – do chwili zamontowania urządzeń chłodniczych w indywidualnych go-
spodarstwach specjalistycznych, 

− punktu weterynaryjnego w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, 
− punktu sprzedaży artykułów do produkcji rolnej w Krasowie Wielkim, Jabłoni Kościelnej, 

Nowych Piekutach i Jabłoni - Piotrowcach 
− młyna w Koboskach, 
 
Podnoszenie poziomu technologii produkcji rolniczej i warunków zamieszkiwania poprzez: 
 
Podnoszenie poziomu technologii produkcji rolniczej i warunków zamieszkiwania poprzez: 
 
− poprawę warunków życia ludności poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej; 
− utrzymanie istniejących urządzeń obsługi ludności i podnoszenie ich standardu w celu pod-

niesienia jakości świadczonych usług w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

− tworzenie warunków do powstawania nowych usług. 
 

Kierunki rozwoju  produkcji  le śnej i łowiectwo 
 

Leśnictwo  
Podstawowe kierunki zagospodarowania obszarów leśnych, to: 
− ochrona ich walorów przyrodniczych i użytkowych; 
− utrzymanie ciągłości przestrzennej funkcjonowania w ramach systemu ekologicznego gminy, 

powiatu oraz województwa; 
− racjonalne wykorzystanie dla potrzeb gospodarczych oraz rekereacyjno – wypoczynkowych. 
Realizacja w/wym. kierunków wymagać będzie, m. in.: 
− zachowania lasów jako elementów krajobrazu naturalnego; 
− prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasów, z uwzględnie-

niem głównie zasady powszechnej ochrony, trwałości utrzymania ciągłości użytkowania oraz 
dostosowania do ustalonych w planie funkcji i form użytkowania niezależnie od struktury 
własnościowej lasów (prywatne, państwowe); 

− wykonania sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych o kierunku zieleni, zale-
sienia nieużytków i gruntów rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz enklaw rolnych 
w kompleksach leśnych; 

− zalesiania słabszych bonitacyjnie gleb przyleśnych i polnych enklaw śródleśnych.  
O możliwości rozwoju leśnictwa decydują przede wszystkim: zasobność siedlisk oraz areał gleb 
o małej przydatności dla rolnictwa – klasa VI i VIz, dla których najwłaściwsze jest leśne użytko-
wanie (zalesienia). W przyszłości zalesienia mogą stanowić ważny czynnik rozwoju agroleśnic-
twa (system użytkowania lasu z wykorzystaniem komplementarnych współzależności pomiędzy 
lasem, uprawami rolnymi i hodowlą, w taki sposób, aby produktywność, stabilność i równowaga 
całego systemu była większa niż każdego z nich z osobna). 
Ponadto należy: 
1) Przestrzegać  zakazów  i  nakazów  zawartych  w  planie  uproszczonego urządzania  lasu  na 

okres od 01.01.2012r. do 31.12.2021r. 
2) Preferować  zalesienie  lub  zadrzewienie  wszystkich  terenów  nieprzydatnych  dla  rolnic-

twa, zwłaszcza gruntów rolnych gleb pochodzenia mineralnego o słabej przydatności rolni-
czej (VI lub V klasa bonitacyjna), położonych na stoku o nachyleniu powyżej 15%, okreso-
wo zalewanych lub zdegradowanych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r.  
z późn. zm. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. z 2015r. poz. 909 z późn. zm.)/. 
Grunty o słabej przydatności rolniczej zlokalizowane są głównie w obrębie terenów następu-
jących wsi: Jośki, Markowo Wólka, Krasowo Częstki, Nowe. Rzepki, Nowe Żochy. Zasady 
przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o 
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz.U. Nr 73, poz. 764, zm. 14 lutego 2003r./. 

3) Należy dążyć do: 
- zachowania trwałości lasów poprzez dbałość o ich stan zdrowotny, 
- kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, 

w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na 
czynniki destrukcyjne, 
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- ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadze-
nia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu 
ochronę gleby i roślinności leśnej, 

- stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewo-
stanów, 

- ochrony zasobów wodnych w lasach. 
 
Łowiectwo  
Gospodarka łowiecka, rozumiana jest jako działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwa-
nia zwierzyny. 
Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w warunkach silnie przekształconego środowi-
ska łowisk polnych i części łowisk leśnych, staje się coraz trudniejsze. Uproszczona struktura pól 
uprawnych i ujednolicony skład gatunkowy części lasów doprowadziły nie tylko do obniżenia ich 
naturalnej produkcyjności, ale również niekorzystnie zmieniły środowiska bytowania dziko żyją-
cych zwierząt. 

 
11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary obejmujące tereny 

narażone na zalanie oraz obszary osuwania się mas ziemnych 
 
Na terenie gminy Nowe Piekuty nie  występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią i ob-
szary obejmujące tereny narażone na zalanie oraz obszary osuwania się mas ziemnych. 
 
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny 
 
Zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie: prac 
geologicznych, wydobycia kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 
substancji, podziemnego składowania odpadów reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze. 
Ustawa określa również wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz 
innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności j.w. 
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Eksploatacja kopalin 
powinna być prowadzona w sposób zapewniający ochronę zasobów złoża, powierzchni ziemi, 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
W Studium wskazano istniejące i projektowane tereny wydobycia kopalin. Gospodarowanie na 
terenach górniczych winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególno-
ści w/wym. ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz warunkami ustalonymi w wydanych kon-
cesjach. Sposób zagospodarowania terenów górniczych powinien być dostosowany do potrzeb 
prowadzonej działalności i nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa na terenach są-
siednich.  
W granicach wyznaczonych obszarów górniczych priorytetem jest możliwość prowadzenia eks-
ploatacji kopalin, a następnie rekultywacja i rewaloryzacja terenu.   
Na terenach górniczych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z eksploat-
acją i przetwarzaniem kopalin, przy czym obiekty te po zakończeniu eksploatacji powinny zostać 
usunięte.  
W Studium ustala się, że teren po wyeksploatowaniu piasku w obrębie geodezyjnym Krasowo 
Cząstki,  przeznaczony będzie pod budowę biogazowni. 
Zakłada się, iż przeznaczenie terenu na cele zabudowy terenów w granicach potencjalnego obsza-
ru eksploatacji może nastąpić w przypadku niepodjęcia eksploatacji.  
Ustala się docelową rekultywację obszarów górniczych (rekultywacja to nadanie lub przywróce-
nie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych po-
przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych lub chemicz-
nych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienia skarp oraz odbudowę 
lub zbudowanie dróg) poprzez poddanie procesom przekształceń, polegających na rekultywacji w 
kierunku wodnym, leśnym i rolnym oraz wykorzystanie części lub całych terenów na cele spor-
towe i rekreacyjne.  
Dopuszcza się prowadzenie badań rozpoznawczych i ustanowienie obszarów i terenów górni-
czych na obszarach nie wskazanych w Studium, zlokalizowanych na glebach o niskiej przydatno-
ści rolniczej, z wyłączeniem terenów wyznaczonych korytarzy ekologicznych oraz terenów łąk i 
pastwisk.  
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Wprowadza się zakaz podejmowania eksploatacji tych złóż, których wydobywanie prowadziłoby 
do drastycznych zakłóceń w funkcjonowaniu środowisk i dewastacji krajobrazu, w szczególności 
złóż torfów, oraz złóż kruszyw pod lasami o funkcji glebochronnej. 
Prawidłowe gospodarowanie zasobami surowcowymi powinno polegać również na minimalizo-
waniu szkód w środowisku, jakie nieuchronnie wywołuje ta forma działalności gospodarczej.  
Dla terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację surowców, w oparciu o projekty 
zagospodarowania złóż i decyzji koncesyjnych konieczne jest: 
− przyjęcie warunków zachowania bezpieczeństwa powszechnego; 
− spełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska; 
− określenie uwarunkowań zagospodarowania terenów górniczych oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu; 
− wyznaczenie pasów ochronnych dla terenów sąsiednich nieobjętych eksploatacją oraz opis 

warunków i zasad ochrony sąsiednich gruntów rolnych i leśnych; 
− określenie zasad prowadzenia gospodarki odpadami poeksploatacyjnymi, realizacja rekulty-

wacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw w oparciu o ustalony kierunek i opracowany 
projekt rekultywacji. 

W granicach gminy Nowe Piekuty obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopali-
ny filar ochronny mogą być wyznaczone w złożach, o ile wymagać będą tego przepisy prawa 
geologicznego i górniczego z tytułu warunków eksploatacji w/w złóż. 
Na terenie gminy Nowe Piekuty ustala się następujące lokalizacje udokumentowanych złóż kru-
szywa naturalnego: 
1)  „Nowe Rzepki” - Kopalina – żwiry i piaski, działce nr 1/56 (oznaczona na rysunku Studium 

symbolem PG1) w obrębie Nowe Rzepki  z ustanowionym obszarem górniczym o po-
wierzchni 16 010m2 i  terenem górniczym „Nowe Rzepki” o powierzchni 20m2, zatwierdzo-
na dokumentacją C1 Nr: RA.7510-8/09/10 z dnia 20.02.2010r. 

2) „Krasowo-Częstki” – udokumentowane złoże kruszywa naturalnego w kat. C1 na działce nr 
594/1, obręb Krasowo –Częstki (oznaczone na rysunku Studium symbolem PG1), zatwier-
dzone decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2003r., znak:SR.IV-7414/3/03, za-
soby złoża na dzień 31.12.2002r. wynoszą 181,84 tys. ton kruszywa naturalnego (piasku ze 
żwirem). 

 
1) Jabłoń Dąbrowa – złoże skreślone z bilansu zasobów; 
2) Krasowo – Częstki - eksploatacja kopaliny została zawieszona -  dodatek nr 1 do uprosz-

czonej dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego  Krasowo-
Częstki, gm. Nowe Piekuty, woj. łomżyńskie, zatwierdzony decyzją Wojewody Podla-
skiego z dnia 31.01.2003 r. znak. ŚR.IV-7414-/3/03; 

3) Nowe Rzepki - Nowe Rzepki dz. 1/56, powierzchnia 1,60ha. Dokumentacja geologiczna 
złoża kruszywa naturalnego  Nowe Rzepki w kat. C1, miejsc. Nowe Rzepki gm. Nowe 
Piekuty, woj. wysokomazowiecki, woj. podlaskie przyjęta bez zastrzeżeń przez Starostę 
Wysokomazowieckiego pismem  z dnia 20.02.2010 r. znak. AR.7510/8/09/10; 

4) Nowe Rzepki II - Nowe Rzepki, dz. 1/29, 1/56, powierzchnia 1,22ha. Dokumentacja geo-
logiczna złoża kruszywa naturalnego  Nowe Rzepki II w kat. C1, miejsc. Nowe Rzepki, 
gm. Nowe Piekuty, woj. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, zatwierdzona decyzją Staro-
sty Wysokomazowieckiego z dnia 19.01.2015 r. znak. RR.6522.1.2015; 

5) Nowe Rzepki III - Nowe Rzepki, dz. 145, 35/10, powierzchnia 1,46ha. Dokumentacja 
geologiczna złoża kruszywa naturalnego  Nowe Rzepki III w kat. C1, miejsc. Nowe 
Rzepki, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, zatwierdzona decy-
zją Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21.10.2016 r. znak. RR.7572.14.2016. 

 
Na terenie gminy Nowe Piekuty planuje się udokumentować następujące tereny perspektywicz-
nego występowania złóż: 

1) „Nowe Rzepki” na działkach nr: 1/31, 1/29, 1/28, 18/10, 18/9, 18/7, 23, 28/8, 28/7, 27/2, 
27/1 (teren oznaczony symbolem PG3), 

2) Jabłoń Dąbrowa” na działkach nr: 126/1, 126/2, 125/3, 125/2, 125/1, 124/1 (po wydobyciu 
żwiru – zbiornik wodny (teren oznaczony symbolem PG4). 

3) „Krasowo Częstki” na działce nr 68 (teren oznaczony symbolem PG5), 
4) „Krasowo Częstki” – na działce nr 511/1(teren oznaczony symbolem PG6). 

Na terenie Gminy Nowe Piekuty nie występują udokumentowane złoża wód podziemnych. 
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13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na 
nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerow-
skich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 
i Nr 153, poz. 1271 Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) 

 
 W granicach gminy Nowe Piekuty nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych. Występują tu natomiast miejsca pamięci społeczeństwa o czasach wojennych:   
1. Krasowo Częstki - Cmentarz położony na północnym skraju wsi, bezpośrednio po zachodniej 

stronie drogi wiejskiej. Rozmieszczony na planie prostokąta o powierzchni ok. 1,2 ha. Oto-
czony współczesnym ogrodzeniem z metalowych prętów z bramą od wschodu. Na osi bramy 
aleja o przebiegu wschód – zachód prowadząca do kaplicy położonej w zachodniej części 
cmentarza. Na cmentarzu, w dwóch mogiłach położonych po północnej i południowej stronie 
alei, pochowanych zostało 69 mężczyzn oraz 189 kobiet i dzieci, mieszkańców wsi Krasowo-
Częstki rozstrzelanych przez hitlerowców podczas pacyfikacji wsi 17.VII,1943 r. W zachod-
niej części cmentarza, w sąsiedztwie kaplicy znajduje się obelisk z piaskowca z inskrypcją: 
„Tu stała stodoła / w której Niemcy / dn. 17 lipca 1943 r. w bestialski sposób / wymordowali 
258 osób”. Starodrzew: nasadzenie tuj i świerków wzdłuż granic cmentarza, szpaler świerko-
wy wzdłuż alei i nasadzenie welonowe dębów wzdłuż południowego skraju szpaleru świer-
kowego. 

2. Jabłoń – Dobki - Mogiła położona w centrum wsi. Rozmieszczona na planie prostokąta o po-
wierzchni ok. 0,009 ha. Otoczona współczesnym ogrodzeniem z metalowych prętów z furtką 
od zachodu. W centralnej części umieszczony lastrykowy pomnik z tablicą komemoratywną: 
„Tu spoczywa 91 osób zamordowanych / przez hitlerowców z następujących rodzin / Białych / 
Pruszyńskich / Gołaszewskich / Jabłońskich / Jankowskich / Szepietowskich / Śliwowskich / 
Jabłońskich / Jabłońskich / Grzeszczuk / Jabłoński / Kaczyńskich / Jabłońskich / Jabłońskich / 
Jabłońskich / Porowskich / Jabłońskich / Jabłońskich / Szymborska / Raciborski”. Wokół po-
mnika rozmieszczone dodatkowe tablice z nazwiskami ofiar. Skraje mogiły obsadzone tujami. 
Bezpośrednio na południe od mogiły, przy drodze znajduje się nowa, murowana kapliczka 
upamiętniająca ludność cywilną pochowaną w mogile. 

3. Jabłoń Kościelna - W przedsionku kościoła parafialnego w Jabłoni Kościelnej zostało umiesz-
czone epitafium, a w 1994r. na 50 rocznicę w miejscu budynku gdzie zginęła większość ofiar 
mordu wybudowano kapliczkę na której umieszczono epitafium: „W tym miejscu 8 marca 
1944 roku zginęli męczeńską śmiercią mieszkańcy wsi Jabłoń – Dobki. Ludzie ludziom zgo-
towali ten los.” W 2004r.  Gmina Nowe Piekuty ufundowała tablicę z nazwiskami poległych. 
Do dziś istnieją jednak trudności z ustaleniem dokładnej liczby  

4. Skłody Borowe- Pomnik ustawiony w centrum wsi. Na obelisku w formie ciosu granitowego 
umieszczony ażurowy, żelazny krzyż i dwie tablice komemoratywne: 1/ „Pamięci / zamordo-
wanym / przez hitlerowców / z 11 na 12.08.1944 roku / Synom Tej Ziemi / w 60 Rocznicę / 
Rodacy / Skłody Borowe / 11.08.2004 r.”; 2/ „Brzozowski Paweł lat 30 / Gąsowski Antoni lat 
21 / Gąsowski Stanisław lat 65 / Jankowski Henryk lat 14 / Jankowski Stanisław lat 25 / Ko-
bosko Władysław lat 77 / Konopko Leokadia lat 56 / Krasowski Ignacy lat 47 / Krasowski 
Stanisław lat 19 / Krasowski Władysław lat 34 / Krasowski Kazimierz lat 19 / Laskowski Ta-
deusz lat 17 / Lewicki Wacław lat 60 / Olędzki Kazimierz lat 18 / Perkowski Franciszek lat 75 
/ Skłodowski Antoni lat 35 / Sosieński Wacław lat 36 / Średnicki Tomasz lat 66 / Szymborski 
Władysław lat 45 / Wyczołek Michał lat 54 / Zalewski Antoni lat 35”. Pomnik otacza ogro-
dzenie kowalskiej roboty. 

5. Nowe Piekuty - W Nowych Piekutach w 1976r. obok kościoła wybudowano grotę  
z kamienia łupanego, przy której umieszczona została tablica poświęcona pamięci Sybirakom 
z napisem „W Hołdzie Sybirakom wywiezionym w latach 1940 – 1941 Gmina Piekuty” W 
1995r. postawiono również w pobliżu kościoła pomnik ku czci żołnierzy AK i WiN. 
Pomnik w Nowych Piekutach poświęcony Kpt. Kazimierzowi Kamieńskiemu „Huzarowi” i 
Żołnierzom Armii Krajowej. Jest on wyrazem hołdu i pamięci społeczeństwa Gminy Nowe 
Piekuty dla jednego z ostatnich dowódców oddziałów walczących przeciwko komunistom, nie 
tylko na Białostocczyźnie, ale i w całej Polsce. 
 

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, lub rekultywacji lub 
remediacji oraz obszary zdegradowane 

 
Na terenie Gminy Nowe Piekuty brak jest obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji 
lub rekultywacji remediacji.  
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Natomiast obszarami przeznaczonymi do rekultywacji są tereny po eksploatacji złóż. Rekultywa-
cję złóż należy prowadzić zgodnie z jej kierunkiem, który określony winien być w koncesji na 
wydobycie. 
Teren po wyeksploatowaniu piasku w obrębie geodezyjnym Krasowo Cząstki,  przeznaczony pod 
budowę biogazowni, wymaga jedynie wyrównania i uporządkowania. 
Rekultywację obszarów poeksploatacyjnych surowców mineralnych wykonuje się na podstawie 
przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w związku z przepisami geologicznymi i górni-
czymi. 
 
Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują obszary zdegradowane rozumiane jako obszar 
gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo-
łecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym, na którym występowałoby co najmniej z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lo-
kalnych przedsiębiorstw lub 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obec-
ności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infra-
strukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do pod-
stawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru 
lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 
tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w za-
kresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

 
15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 
 
W granicach gminy Nowe Piekuty do terenów zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne należą tereny kolejowe,  zgodnie z 
Decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia te-
renów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR 
2014.25). Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów kolejowych i ich bezpo-
średniego sąsiedztwa omówiono w pkt. 2.1. Części III Studium.  

Na terenie gminy Nowe Piekuty teren zamknięty został wyznaczony na działkach geode-
zyjnych numer: 

1) 212 w obrębie 0002 – Jabłoń Dąbrowa, o powierzchni 7,3270ha; 
2) 225  w obrębie 0004 – Jabłoń Jankowe, o powierzchni 10,5600ha; 
3) 251 w obrębie 0005 – Jabłoń Kościelna, o powierzchni 14,8220ha; 
4) 67 w obrębie 0010 – Jabłoń Zambrowizna, o powierzchni 5,8600ha. 

 
16. Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-

spodarowania występujących w gminie Obszary funkcjonalne o znaczeniu lo-
kalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w 
gminie 

 
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi poprzez 

obszar funkcjonalny należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki prze-
strzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny 
składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarun-
kowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju. 

Za obszar funkcjonalny w gminie nowe Piekuty należy uznać teren zamknięty związany z 
przebiegiem kolejowej linii o znaczeniu państwowym nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka. 
Fragment międzynarodowej linii E75 Rail Baltica (I Paneuropejski Korytarz Transportowy).  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odnie-
sieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala 
się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. Przepisów tych nie stosuje się 



str. 242 

 

do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Teren za-
mknięty w gminie Nowe Piekuty został określony Decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, 
jako terenów zamkniętych – w związku z czym należy go traktować jak inne tereny i określać 
jego przeznaczenie i zasady zagospodarowania w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, w sposób który nie ograniczy wykonywania przez zarządcę infrastruktury kolejowe 
zadań wynikających z ustawowych obowiązków, w tym zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego oraz rozwoju i modernizacji sieci linii kolejowych. 

Teren zamknięty w gminie Nowe Piekuty, uznany za zastrzeżony ze względu na obronność 
i bezpieczeństwo państwa, został wyznaczony na działkach geodezyjnych numer: 

1) 212 w obrębie 0002 – Jabłoń Dąbrowa; 
2) 225  w obrębie 0004 – Jabłoń Jankowe; 
3) 251 w obrębie 0005 – Jabłoń Kościelna; 
4) 67 w obrębie 0010 – Jabłoń Zambrowizna. 

  Teren zamknięty związany z przebiegiem kolejowej linii nr 6 Zielonka – Kuźnica Biało-
stocka został wskazany jako obszar funkcjonalny ze względu na jego specyfikę i uciążliwości 
związane z jego funkcjonowaniem, czyli hałas oraz drgania mogące powodowac uciążliwości na 
terenach zlokalizowanych wzdłuz linii kolejowej. Planowanie przestrzenne na tych terenach za-
mkniętych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie winno być zharmonizowane z istniejąca zabu-
dową sąsiadującą, z uwzględnienim potrzeb komunikacyjnych, wynikających z ewentualnej  roz-
budowy układu komunikacyjnego oraz przy uwzględnieniu uciązliwości związanej z funkcjono-
waniem linii kolejowej. 
 

Lokalizacja terenu zamkniętego na tle gminy Nowe Piekuty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: opracowanie własne  
 
W studium wyznacza się teren planowanej biogazowni z rezerwą terenu na rozbudowę- Krasowo 
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Częstki ,jak również teren do lądowania helikoptera – Kostry Noski plac po byłej szkole. 
Lokalizacja wszelkich projektowanych obiektów o wysokości równej i większej od 50m n.p.t. 
każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga zgłoszenia do Szefo-
stwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (adres: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił 
zbrojnych RP, 00-912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C).  
Podstawa: §2.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie spo-
sobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1193 z późn. 
zm.). 
Oznakowanie i zgłaszanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiektów o wysokości rów-
nej i wyższej niż 100m powinno być wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
17. Polityka gminy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa 
 
17.1.Obrona cywilna 
 
Podnoszenie zdolności obronnych oraz uodpornienie gospodarki gminy na wypadek klęsk żywio-
łowych lub innych stanów awaryjnych jest jednym z celów planowania przestrzennego.  
Stwierdza się, że: na terenie gminy inwestycji z zakresu obrony cywilnej o charakterze krajowym 
i wojewódzkim nie przewiduje się.  
W planach miejscowych uwzględnić należy obiekty terenowe obrony cywilnej lub dokonać re-
zerwację terenu dla potrzeb  OC 

 
 
17.2.Ochrona przeciwpożarowa  

 
W Studium ustalono, że: 
1) na obszarze gminy Nowe Piekuty nie przewiduje się lokalizacji zakładów dużego lub zwięk-

szonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 
2) nie przewiduje się lokalizacji obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t.;  
3) przy opracowywaniu planów obejmujących tereny, gdzie przewidziano lub występują przed-

sięwzięcia OC (budowle i urządzenia ochronne) nie wolno dopuścić do likwidacji tych 
obiektów, a ich prawidłowe rozmieszczenie i uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzyso-
wego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy zwłaszcza: 
- zachować  istniejące  na  terenie  gminy  obiekty  straży  pożarnej, 
- dążyć do poprawy zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, 
- poprawić zaopatrzenie wodne we wsiach i ośrodkach produkcyjnych poprzez wykonanie 

punktów czerpania wody, budowę zbiorników przeciwpożarowych lub rozbudowę sieci hy-
drantowej do wydajności minimum 10l/s, przy lokalizacji hydrantów należy stosować wy-
mogi PN, 

- przy projektowaniu nowych obiektów uwzględniać warunki dojazdowe dla jednostek i innych 
służb ratowniczych, 

- dla nowo projektowanych i modernizowanych budynków należy przewidywać niepalne po-
krycia dachów.  

Odnośnie ogólnych wymagań ochrony przeciwpożarowej należy uwzględniać warunki wynikają-
ce z obowiązujących przepisów w zakresie: 
- projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuow-
anie /Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm./ 

- zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.), 

- zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe oraz zaprojektowania dróg 
pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp do jednostek ratowniczo-gaśniczych straży 
pożarnej – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030 z późn. zm.), 

- uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie 
i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
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przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. z 2009r. nr 119, poz. 998 z późn. zm.). 

 
17.3.Zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  
 

Proponowane zagospodarowanie terenu gminy Nowe Piekuty nie stwarza zagrożenia wy-
stąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska. Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują zakłady o zwiększonym ryzyku lub o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

O zakwalifikowaniu inwestycji do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej decyduje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ry-
zyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Przy skali inwestycji, jaką dopuszcza projekt Studium, ilość substancji łatwopalnych osiąga 
wartości poniżej wyznaczonych progów dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka.  
Ostateczne jednak zakwalifikowanie realizowanych inwestycji  zaproponowanych w studium na 
obszarze gminy do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej możliwe będzie w sytuacji znanych parametrów planowanej 
inwestycji na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Kwalifikacja może powodować, 
wymagana  będzie konieczność spełnienia przez prowadzącego zakład – zgodnie z art. 249 – 271 
b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – określonych warunków, tj. 
rygorów, nakazów, zabezpieczeń i środków zapobiegawczych oraz środków ochronnych.  

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska przyrodniczego związane są z wykorzystywaniem, 
składowaniem oraz transportem substancji niebezpiecznych. Skażenia związane są z awariami w 
zakładach produkcyjnych oraz z wypadkami komunikacyjnymi, mającymi charakter losowy w 
tym sensie, że mogą one wystąpić bez względu na stosowane zabezpieczenia. Przeciwdziałanie 
im zmierza zatem do ograniczenia ich prawdopodobieństwa, a także rozmiaru oraz czasu trwania 
negatywnych skutków.  

Zagrożenia ze strony przemysłu stwarzane są przez zakłady stosujące w procesach techno-
logicznych i składujące niebezpieczne substancje chemiczne (NSCh). Na terenie gminy Nowe 
Piekuty nie ma zakładów, w których znajdowałyby się substancje, których rodzaje, kategorie i 
ilości mogą stanowić zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. Przez teren gminy przebiegają 
wyznaczone trasy przewozu materiałów niebezpiecznych,  którymi przewożone są substancje 
niebezpieczne i w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego mogą spowodować wystąpienie 
poważnej awarii.  

Największe zagrożenie skażeniem środowiska, związane z transportem samochodowym, 
występuje wzdłuż szlaków komunikacyjnych o największej frekwencji przewozów materiałów 
niebezpiecznych.   

Ocenia się, że w przypadku katastrofy komunikacyjnej, prowadzącej do uwolnienia niebez-
piecznych substancji chemicznych i przeniknięcia ich do środowiska, może nastąpić masowe za-
grożenie dla zdrowia ludzi oraz długotrwała lub tymczasowa degradacja walorów środowiska 
przyrodniczego. Zasięg strefy zagrożeń tego rodzaju mieści się w szerokim przedziale od kilku-
nastu metrów do kilku kilometrów w zależności od rodzaju substancji, jej ilości, warunków tere-
nowych i meteorologicznych, szybkości przeciwdziałania przez wyspecjalizowane służby oraz od 
ich technicznego wyposażenia.   

Bardzo istotnym elementem zapobiegania zagrożeniom zdrowia ludzi jest wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego z miejscowości, oznakowanie tras przewozów drogowych materiałów nie-
bezpiecznych oraz stworzenie odpowiednich parkingów dla pojazdów przewożących tego typu 
substancje. W projekcie Studium zapewniono dostateczną ilość miejsc parkingowych. 

 
18.  Współpraca z gminami sąsiednimi. 
 
W zakresie współpracy z samorządem województwa i gmin sąsiednich najważniejsze są następu-
jące zadania: 
1) ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, 
2) ochronya systemów ekologicznych i miejsc rekreacyjnych; 
3) tworzenie oraz utrzymanie dotychczasowych powiązań systemu przyrodniczego, a szczegól-

ności: krajobrazu, lasów i wód w skali gminy i województwa,  
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4) ścisła współpraca w zakresie rozwoju gospodarki rolnej, leśnictwa, turystyki, sportu i rekrea-
cji, kultury, 

5)  rozwój bazy przetwórczej i organizacji zbytu produktów rolnych; 
6) tworzenie rozwiązań systemowych w zakresie realizacji nowoczesnej infrastruktury tech-

nicznej, komunikacji publicznej (w szczególności w zakresie parametrów dróg) i transportu 
wodnego, żeglugi oraz gospodarki odpadami, 

7) wspólna organizacja imprez kulturalno – społecznych, 
8) obronność i bezpieczeństwo publiczne, 
9) w zakresie gospodarki energetycznej - wspólna budowa na obszarze przygranicznym zakładu 

ciepłowniczego opartego również o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra 
opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich 
gmin. 
 

19. Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odna-
wialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

 
Na obszarze gminy Nowe Piekuty ustala się lokalizację terenów, z urządzeniami wytwarzają-

cymi energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu: 

1) istniejąca biogazownia w obrębie wsi Krasowo Częstki; 
2) planowana farma fotowoltaiczna w obrębie wsi Stokowisko. 
Przedmiotowe obszary zostały określone na rysunku Kierunków (załącznika nr 3 do uchwały). 
 

20. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 
 

Na obszarze gminy Nowe Piekuty nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 
 

CZĘŚĆ IV  
UZASADNIENIE PRZYJ ĘTYCH ROZWI ĄZAŃ 

ORAZ SYNTEZA USTALE Ń STUDIUM  
 

1. Synteza ustaleń studium i uUzasadnienie zawierające objaśnienie przyję-
tych rozwiązań w studium 

 
19.1.1. Podstawy formalno - prawne 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi podsta-

wowy dokument określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.  

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  No-
we Piekuty  została sporządzona w oparciu o: 
1) ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 2017 roku poz. 1073, ze zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu pro-

jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 
Nr 118 z dnia 26 maja 2004 roku, poz. 1233). 

Podstawą formalną opracowania zmiany Studium jest są: Uchwała Nr XVII/105/12  Rady 
Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2012 roku  oraz Uchwała Nr XVII/115/17 Rady 
Gminy Nowe Piekuty z dnia 6 lutego 2017 roku o w sprawie przystąpieniau do wprowadzenia 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe 
Piekuty. 

W systemie planowania przestrzennego Studium jest dokumentem planistycznym, określają-
cym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzoną dla jej całego obszaru (w 
granicach administracyjnych) i zawiera wytyczne do planowania miejscowego. Studium pełni 
także rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju gminy ustalonym w Strategii rozwoju gmi-
ny, a także przy sporządzaniu Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie 
realizacji inwestycji celu publicznego. Jest również dokumentem formalnym przy przygotowaniu 
aplikacji o przyznanie środków z funduszy europejskich. 
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Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, a zatem nie stanowi podstawy do podejmo-
wania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w gminie. Celem Studium 
jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym: lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę działań. 

Zakres przedmiotowy niniejszej zmiany Studium jest zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku poz. 199, ze zm.) i 
Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

Teren gminy Nowe Piekuty nie jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. 

 
 

19.1.2. Zakres syntezy 
 

Obowiązek sporządzenia syntezy ustaleń Studium/zmiany Studium oraz uzasadnienia przyję-
tych w projekcie rozwiązań wynika z §4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy. Synteza zawiera ustalenia dotyczące zagadnienia struktury 
funkcjonalno-przestrzennej oraz głównych kierunków polityki przestrzennej, które zostały zapi-
sane w niniejszym Studium. 

 
 
19.1.3. Zakres przedmiotowy Studium 
 

Zakres merytoryczny Studium został dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów 
odrębnych,  Obecnie obowiązujące Studium nie porządkuje istotnych dla planowania 
miejscowego informacji z obecnymi wymaganiami ustawowymi, m.in. poprzez zmienione 
ustawy, w szczególności: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nowymi ustawami takimi jak: ustawa z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz innych. 

Wprowadzono nowe zapisy dotyczące np.: 
1) analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych; 
2) prognoz demograficznych; 
3) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
4) bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
5) obszarów funkcjonalnych; 
6) obszarów oraz zasady ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 
7) obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
Dostosowanie formalne do obowiązującego obecnie systemu planistycznego wymagało 

zasadniczych zmian treści i formy zapisów Studium. Wójt Gminy Nowe Piekuty dostrzegł 
potrzebę dostosowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 
nowych wymogów ustawowych i  przystąpił do sporządzenia zmiany obowiązującego  Studium. 
Obowiązująca od 11 lipca 2003 roku ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
rozszerzyła znacznie zakres rzeczowy tego dokumentu i wzmocniła jego koordynacyjną rolę w 
procesie planowania przestrzennego. 
Zaistniała potrzeba dostosowania rozwiązań Studium do ustaleń Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Podlaskiego – uchwała Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskie-
go z dnia 27 czerwca 2003 roku  Uchwała Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskie-
go z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Podlaskiego (opublikowana w Dz. Urz. z dnia 13 października 2003 roku Nr 108, 
poz. 2026 Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 486 z póżn. zm.) oraz Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Podlaskiego do 2020 roku przyjętej Uchwałą Nr 150/2157/2013 Zarządu Wojewódz-
twa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r. Ustalenia Studium uwzględniają również zapisy Strate-
gii rozwoju gminy Nowe Piekuty -  przyjętej Uchwałą Nr IX/64/15 Rady Gminy Nowe Piekuty z 
dnia 20 listopada 2015 roku. 

Obszarami i obiektami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody na terenie gminy Nowe Piekuty są: 
− pomniki przyrody: dąb szypułkowy przy kościele parafialnym w Nowych Piekutach, kaszta-

nowiec – Stokowisko. 
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Przez teren gminy przebiega projektowany korytarz ekologiczny Korytarz Uzupełniający KPn-
23C Dolina Górnej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec o znaczeniu europejskim 

 
 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględniono uwa-
runkowania wynikające z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia, terenu, 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajo-
brazu kulturowego, 

4) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 
5) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
6) warunków i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 
7) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 
8) potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 
9) stanu prawnego gruntów, 
10) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
11) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 
12) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udoku-

mentowanych kompleksów, 
13) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 
14) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania go-

spodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 
15) zadań służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 
16) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 
 
2. Synteza ustaleń studium, w oparciu o uwarunkowania rozwoju gminy Nowe Piekuty 

 
19.4. 2.1.Podstawowe uwarunkowania rozwoju gminy 
 
Położenie administracyjne gminy 

Gmina  Nowe Piekuty położona jest w południowo-zachodniej części województwa podla-
skiego, na wschodzie powiatu wysokomazowieckiego. Graniczy: z gminami powiatu wysokoma-
zowieckiego: Wysokie Mazowieckie, Szepietowo i Sokoły, z gminą powiatu białostockiego: Po-
świętne oraz z gminą powiatu bielskiego: Brańsk.  Obejmuje obszar o powierzchni 109,7 km2, co 
stanowi 0,54% powierzchni województwa podlaskiego oraz 8,51% powiatu wysokomazowiec-
kiego.  

Gmina Nowe Piekuty znajduje się w jednostce strukturalnej Międzyrzecze Łomżyńskie i Wy-
soczyzna Wysokomazowiecka. Jej południowe tereny położone są w Obszarze Chronionego Kra-
jobrazu „Doliny Bugu i Nurca”. Północna część należy do rejonu intensywnej produkcji rolnej. 
Rzeźba terenu gminy jest mało urozmaicona, uboga w większe kompleksy leśne oraz duże po-
wierzchnie wodne. Tereny gminy położone są w dorzeczu Bugu i Narwi. Przepływają przez nie 
również wody lokalnych rzeczek: Tłoczewki, Śliny i Dzierży. 
 
Położenie geograficzne gminy  

Gmina Nowe Piekuty, położona w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka, 
charakteryzuje się słabo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Znaczna część obszaru gminy to prawie 
płaski teren, z tendencją do opadania w kierunku południowym. W północnej części obszaru 
gminy Nowe Piekuty, wysokości bezwzględne przekraczają 160 m n.p.m. (okolice Jabłoni Ko-
ścielnej), a w części południowej sięgają od 130 do 140 m n.p.m. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty występuje dobrze rozwinięta sieć rzek i strumieni. Główną 
rzeką jest Tłoczewka – 9 km (bierze swój początek w rejonie wsi Jabłoń Kościelna) i jej lewy 
dopływ Dzierza – 14 km (bierze swój początek w rejonie Jabłoń Dąbrowa). We wsi Jabłoń Ko-
ścielna wypływa rzeka Ślina. Wzniesienie w obrębie wsi Jabłoń Kościelna jest działem wodnym 
pomiędzy dorzeczem rzek Bug i Narew. Rzeka Ślina zbiera wody do rzeki Narew, a rzeka Tło-
czewka odprowadza wody do Bugu. W południowej części gminy przepływa rzeczka Markówka. 
Rzeki Tłoczewka, Dzierza i Markówka są dopływami rzeki Mień. Płyną one naturalnymi kory-
tami tworzącymi liczne zakola i obramowanymi malowniczymi zadrzewieniami, złożonymi z 
olszy i domieszką wierzb. Główną rzeką obszaru gminy jest rzeka Mień uchodząca do Nurca. 
Mień płynie wzdłuż południowo-zachodniej granicy gminy. Całkowita długość rzeki wynosi 21 
km, w tym na obszarze gminy – 7 km.  
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Na wody powierzchniowe gminy składają się: wody stojące, wody płynące oraz rowy i kanały 
melioracyjne, zajmujące ogółem w gminie powierzchnię ok. 33 8 ha.  

Ujmowana woda podziemna, stanowiąca główne źródło zasilania gminy w wodę, cechuje się 
podwyższoną zawartością żelaza, które jest usuwane w procesie uzdatniania wody. Wody pod-
ziemne odznaczają się stosunkowo wysoką jakością. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 
studni głębinowych. 

Lasy zajmują tylko 16,4% całej powierzchni gminy. Większość gruntów leśnych w obrębie 
gminy stanowi własność prywatną. Stan lasów na terenie gminy Nowe Piekuty jest dobry – nie są 
znacząco narażone na zanieczyszczenia powietrza. W drzewostanie dominują sztucznie nasadzo-
ne sosny, a wzdłuż rzek lasy olsowe oraz łęgi. Gospodarka zasobami leśnymi to przede wszyst-
kim pozyskanie drewna. Wpływ na wielkość zasobów leśno-drzewnych mają przede wszystkim 
odnowienia i zalesienia. 
 
Powiązania komunikacyjne gminy 

Powiązania Gminy Nowe Piekuty z ośrodkami powiatowymi i gminnymi zapewniają: droga 
wojewódzka oraz powiatowe i gminne. 

Głównym szlakiem komunikacyjnym  droga wojewódzka nr 659: Topczewo - Zalesie - Kie-
właki - Hodyszewo - Koboski - Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna, mająca 
powiazania z drogami powiatowymi i gminnymi.  
 
 
 
Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe  

Gmina Nowa Piekuty ma charakter typowo rolniczy.  Świadczy o tym struktura użytkowania 
terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych – ok. 80%, z czego 605% stanowią grunty or-
ne. Na gruntach rolnych przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej, które zajmują ponad 560% po-
wierzchni gruntów ornych. Użytki zielone (łąki i pastwiska) stanowią około 13% powierzchni 
gruntów rolnych ogółem to w ok. 50% klasa IV i ok. 35% V klasa bonitacyjna. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty znajduje się dwanaście obiektów zabytkowych objętych 
ochroną prawną wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków województwa podlaskiego, prowa-
dzonym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Na terenie gminy Nowe Piekuty odkryte dotychczas stanowiska archeologiczne pochodzą z 
różnych epok, począwszy od epoki kamienia po późne średniowiecze  
i okres nowożytny. Grupują się one wokół współcześnie istniejących wsi, ze względu na 
korzystne warunki fizjograficzne. Stanowiska archeologiczne z numerem porządkowym 
stanowiska na obszarze, zostały wskazane na rysunku Studium. 

Poza zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków gminna ewidencja zabytków obejmuje 
zabytki budownictwa drewnianego (siedemnaście obiektów), murowanego (osiem obiektów), 
kapliczki i krzyże przydrożne (szesnaście obiektów), mogiły i cmentarze (sześć obiektów oraz 
jeden park w dawnym zespole dworskim. 
 
19.5. 2.2.Rozwój funkcjonalno – przestrzenny gminy 
 

Nadrzędnym (strategicznym) celem rozwoju gminy Nowe Piekuty jest zapewnienie mieszkań-
com gminy, pracy i dochodów pozwalających na godziwy, w odczuciu społecznym poziom życia 
przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodni-
czego i kulturowego. W celu poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie Nowe Piekuty 
niezbędne jest przeprowadzenie licznych zmian w wielu dziedzinach funkcjonowania gminy. 
Ustalono następujące działania mające na celu poprawę sytuacji na terenie gminy ze szczegól-
nym uwzględnieniem następujących zadań: 
− poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
− rozwój infrastruktury technicznej podnoszącej poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy np. budowa scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
− rozwój infrastruktury społecznej podnoszącej poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy np. infrastruktury sportowej typu: pływalnia, siłownie otwarte, boiska sportowe,  pla-
ce zabaw dla dzieci, ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych wraz z infrastruktura towarzy-
szącą, 

− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 
− tworzenie odpowiednich warunków do powstawania i rozwoju drobnej przedsiębiorczości, 
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− możliwość rozwoju zabudowy jednorodzinnej, przy jednoczesnym ograniczeniu zagospoda-
rowania terenów związanych z uciążliwym chowem i hodowlą inwentarza żywego. 

 
19.6. 2.3. Kierunki działa ń i rozwoju przestrzennego gminy 
 
Najważniejszą rolę w gminie odgrywa wieś Nowe Piekuty, która nadal będzie pełnić funkcje 
usługowe w zakresie - obsługi ludności wsi Nowe Piekuty i gminy w zakresie administracji, edu-
kacji, opieki społecznej i zdrowotnej, kultury, obsługi finansowej i handlu, funkcje działalności 
gospodarczej, funkcje mieszkalnictwa - głównie dla ludności nierolniczej, w zabudowie jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej oraz funkcje obsługi rolnictwa. 
Zespół wsi: Nowe Piekuty – Krasowo Wielkie – Piekuty Urbany stanowić będzie nadal   wielo-
funkcyjny  ośrodek  gminny. Zespół wsi: Jabłoń Kościelna – Jabłoń Jankowce – Jabłoń Dobki – 
Jabłoń Zambrowizna , będzie nadal ośrodkiem wspomagającym wieś gminną, o dodatkowej 
funkcji mieszkaniowej dla ludności nierolniczej. 
Przyjęto następujące zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
− ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczaniem na cele nierolnicze, 
− ochrona wód powierzchniowych, w tym rzeki Dzierzy, Mieni, Śliny i Tłoczewki przed za-

nieczyszczeniami, 
− ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami poprzez rozwiązanie gospodarki wod-

no-ściekowej, w tym budowa scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej, 
− zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym: zadrzewień, zieleni parkowej  

i cmentarnej, 
− zwiększenie lesistości obszaru poprzez zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb produk-

cji rolnej, 
− kształtowanie systemu lokalnych powiązań przyrodniczych w oparciu o sieć dolin rzecznych 

(dolina Śliny i Tłoczewki), dolinek bocznych, obniżeń terenowych i obszarów leśnych, 
− ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabytko-

wych o wartościach kulturowych, 
− ochrona i poprawa infrastruktury pielgrzymkowej miejsc kultu religijnego w Hodyszewie, 
− tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi wspierających powstawanie nowych 

miejsc pracy poza rolnictwem, 
− tworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki, 
− zachowanie odpowiednich stref ochronnych od linii napowietrznej najwyższego napięcia NN 

400 kV Miłosna – Narew (docelowo Stanisławów – Narew) Stanisławów – Narew,  dawniej 
Miłosna –Narew, 

− kształtowanie przejrzystej struktury przestrzennej miejscowości poprzez modernizację istnie-
jących obiektów i przeznaczenie wolnych terenów pod nowe zagospodarowanie, 

− tworzenie obszarów przestrzeni publicznych, a zwłaszcza miejsc wypoczynku, sportu, cią-
gów i tras turystycznych, 

− utrzymanie harmonijnego krajobrazu otwartego. 
 
W zakresie rozwoju funkcji kulturowych przewiduje się ochronę zabytkowych obiektów i obsza-
rów o wartości historycznej poprzez np.: 
1) ochronę historycznych formy i wartości architektonicznych zabudowy; 
2) dążenie do zachowania oryginalnych detali architektonicznych, oryginalnych substancji bu-

dowlanych i materiałów; 
3) staranną i sukcesywną konserwację i rewaloryzację obiektów historycznych; 
4) wyeksponowanie obszarów i obiektów o szczególnych wartościach zabytkowych. 

 
W zakresie rozwoju systemu ochrony przyrody i kształtowania zieleni: 
− utrzymanie istniejącej zieleni, 
− zachowanie terenów rolnych (łąki i pastwiska), jako terenów czynnych biologicznie, 
− objęcie ochroną pomnikową wartościowych drzew. 
W następstwie przeprowadzonej analizy uwarunkowań w gminie wiejskiej Nowe Piekuty wyzna-
czono następujące podstawowe tereny przestrzenne, składające się na działania polityki prze-
strzennej gminy: 
1) tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowy usługowej, rekreacji i sportu, 

nieuciążliwego przemysłu, tereny rozwoju  w kierunku funkcji usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej - wyznaczone na ry-
sunku Studium granicami zwartej zabudowy, stanowiące kontynuację i uzupełnienia zabu-
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dowy, w której wyodrębnia się: tereny obejmujące zainwestowane obszary (wraz z ich re-
zerwami przestrzennymi), które pozwalają na dalszy rozwój zabudowy, stanowiące konty-
nuację dotychczas ukształtowanej struktury urbanistycznej i tereny rezerwowane pod zabu-
dowę, przedstawione na rysunku Studium jako obszary wskazane do opracowania miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

2) teren rozwoju w kierunku funkcji farmy fotowoltaicznej ze strefą ochronną w obrębie Sto-
kowisko (symbol P1 na rysunku Studium),  

3) tereny występowania złóż surowców naturalnych: udokumentowane złoża kruszywa natu-
ralnego - w obrębie Nowe Rzepki (symbol PG1 na rysunku Studium), tereny perspekty-
wicznego występowania złóż: -  w obrębie Nowe Rzepki (symbol PG2 na rysunku Stu-
dium), w obrębie Jabłoń Dąbrowa (symbol PG3 na rysunku Studium) i w obrębie Krasowo 
Częstki (symbol PG4 i PG5 na rysunku Studium), 

4) teren rozwoju w kierunku infrastruktury technicznej – projektowana biogazownia ze strefą 
ochronną z ograniczeniem w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
(oznaczona graficznie na rysunku Studium - symbol P2),  

5) tereny ujęć wód podziemnych ze strefą ochrony bezpośredniej – w obrębie Wierzbowizna 
(symbol WZ1 na rysunku Studium) i w obrębie Nowe Piekuty (symbol WZ2 na rysunku 
Studium), 

6) tereny linii elektroenergetycznej 400kV z pasem technologicznym (symbol NN na rysunku 
Studium), 

7) tereny linii elektroenergetycznej 110kV ze strefą uciążliwości  (symbol E na rysunku Stu-
dium), 

8) teren gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefą bezpieczeństwa  (symbol G1 na rysunku Stu-
dium), 

9) teren projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną (symbol G2 na 
rysunku Studium), 

10) tereny komunikacyjne: tereny kolejowe (stanowiące teren zamknięty), droga wojewódzka 
659, projektowana obwodnica Hodyszewa, drogi powiatowe (P20…., P21…), drogi gmin-
ne, drogi gminne do przebudowy, 

11) teren lądowiska dla helikopterów we wsi Kostry Noski (oznaczony na rysunku Studium 
symbolem KL), 

12) tereny udokumentowanych stanowisk archeologicznych (z nr stanowisk) 
13) tereny lasów, objęte granicami uproszczonego planu urządzenia lasu, 
14) tereny rolne, obejmujące tereny rolne z zabudową zagrodową kolonijną, z wyszczególnie-

niem graficznym gruntów I-III klasy bonitacyjnej, 
15) tereny wód powierzchniowych – doliny rzeczne. 
16) obszar projektowanego Korytarza Ekologicznego  - Uzupełniający KPN-23C Dolina Gór-

nej Narwi – Dolina rzeki Nurzec. 
Przedstawione powyżej tereny stanowią uszczegółowienie wskazań dla poszczególnych terenów 
funkcjonalnych wyznaczonych w Studium i są kontynuacją polityki przestrzennej wyrażonej przy 
kształtowaniu przestrzeni gminy. 
 

Obszary rozwoju zabudowy objęte są priorytetem wyposażenia w infrastrukturę techniczną 
stanowiącego zobowiązanie publiczno – prawne gminy z tytułu przepisów Ustawy o samorządzie 
gminnym. Warunkiem inwestowania na w/w obszarach jest budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków lub innych rozwiązań gospodarki ściekowej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. 
 

Na obszarze gminy Nowe Piekuty dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczajacej 100kW, których rozmieszcze-
nia w Studium nie ustala się, na podstawie art.10 ust.2a Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
 
19.7. 2.4. Środowisko przyrodnicze 
 

Na terenie gminy nie ma obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chro-
nionych. Najbliżej położone Obszary Natura 2000 to:  

− Specjalne Obszary Ochrony Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010), oddalona o 
ok. 12 km od miejscowości Nowe Piekuty;  

− Obszary Specjalnej Ochrony Dolina Górnej Narwi (PLC200002), oddalona o ok. 12 km 
od miejscowości Nowe Piekuty;  
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− Obszary Specjalnej Ochrony Bagienna Dolina Narwi (PLB200001), oddalona o ok. 17 km 
od miejscowości Nowe Piekuty.  

Na terenie gminy Nowe Piekuty ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody są pomniki przyrody:  pojedyncze drzewa kasztanowca zwyczajnego i lipy drobnolist-
nej dąb szypułkowy przy kościele parafialnym w Nowych Piekutach i kasztanowiec – w Stoko-
wisku. Wskazuje się objęcie ochroną w formie pomnika przyrody następujących drzew: dąb szy-
pułkowy - w miejscowości Jaśki, dąb - w miejscowości Jabłoń Jankowce, dąb - w miejscowości 
Krasowo Siódmaki. Nie planuje się objęciem ochroną przyrody nowych tworów przyrody na te-
renie gminy Nowe Piekuty np. w formie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, 
użytków ekologicznych czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

 
Przez teren gminy przebiega wskazany do objęcia ochroną planistyczną korytarz ekologiczny 
Korytarz Uzupełniający KPN-23C Dolina Górnej Narwi – Dolina Rzeki Nurzec o znaczeniu eu-
ropejskim. 
Ustalono, że najważniejszymi zadaniami zmierzającymi do poprawy stanu  środowiska przyrod-
niczego będzie:  

− budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, docelowo budowa scen-
tralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 

− termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół w Nowych Pie-
kutach, 

− termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół w Jabłoni Ko-
ścielnej, 

− budowa małych zbiorników retencyjnych, 
−  zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, w tym zadrzewień i zakrzaczeń oraz wprowadzanie 

nowej zieleni gatunkami rodzimymi; 
− utrzymanie ochrony pomnikowej wartościowych drzew. 

Ważne jest prowadzenie dalszych działań w zakresie ochrony środowiska  (ochrona istniejących 
zasobów przyrodniczych, poprawa funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz eliminacja 
zagrożeń środowiska).  
 Na terenie gminy Nowe Piekuty nie występują obszary chronionego krajobrazu.  W celu 
zachowania dzisiejszych walorów krajobrazowych gminy należy ograniczyć zmian naturalnego 
ukształtowania terenu - przestrzeni rolniczej. Natomiast w celu zachowania walorów krajobrazu 
kulturowego należy przyjąć zasadę ochrony istniejących obiektów o walorach historycznych, ar-
chitektonicznych wraz z nakazem realizacji nowych obiektów dostosowanych do architektury 
regionalnej i wkomponowanej w otaczający krajobraz. 
  Audyt krajobrazowy dla województwa podlaskiego nie został opracowany. W związku z 
powyższym nie ustalono rekomendacji i wniosków oraz nie określono granic krajobrazów priory-
tetowych. 
 

 
19.8. 2.5. Środowisko kulturowe 
 
Ustalenia Studium dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, stanowią wytyczne 
określania tych zasad w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, rozumiana jako ochrona historycznej 
tożsamości w kształtowaniu przyszłości gminy Nowe Piekuty, winna należeć do głównych celów 
polityki zagospodarowania przestrzennego.  
Ochrona ta winna polegać na:  

- zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego materialnego  
i niematerialnego, 

-   konserwacji zabytkowej substancji, 
-    wyeksponowaniu obszarów i obiektów o szczególnych wartościach zabytkowych, 
-  zahamowaniu procesów degradacji zabytków, przeciwdziałaniu negatywnym zmianom 

funkcjonalno-przestrzennym na obszarach zabytkowych, 
-   dążeniu do zachowania oryginalnych detali architektonicznych, oryginalnych substancji 

budowlanych i materiałów, 
-   rzetelnym prowadzeniu gminnej ewidencji zabytków . 

 
19.9. 2.6. Sfera społeczna i gospodarcza 
 
Funkcja rolna będzie nadal podstawową dziedziną gospodarczą gminy.  
W zakresie rozwoju  funkcji społecznych przewiduje się: 
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- poprawę izolacyjności cieplnej budynków szkół i placówek oświatowych. 
- utworzenie w Hodyszewie „Domu Św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny w Hodyszwie 

Miłosierdzia” 
- utworzenie w Stokowisku „Centrum Integracji i Kultury dla osób niepełnosprawnych i 

mieszkańców gminy” 
- utworzenie w Kostrach Noskach Ośrodka Rehabilitacji i Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 

Osób Niepełnosprawnych” 
- rozwój infrastruktury społecznej podnoszącej poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy np. infrastruktury sportowej typu: pływalnia, siłownie otwarte, boiska sportowe,  
place zabaw dla dzieci, ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych wraz z infrastruktura towa-
rzyszącą. 

W zakresie funkcji mieszkaniowej przewiduje się: 
- dopełnienie terenów zwartej zabudowy miejscowości oraz udostępnienie nowych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  zwłaszcza w miejscowościach: Nowe Piekuty, 
Jabłoni Kościelnej i Hodyszewie, 

- dopełnienie oraz udostępnienie nowych terenów pod rozwój usług obsługi rolnictwa i rze-
miosła nieuciążliwego, 

- wyposażenie terenów mieszkaniowych w podstawowe usługi obsługi ludności, 
- doprowadzenie sieci wodociągowej do nowej zabudowy i budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków – docelowo budowa scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 
W zakresie rozwoju funkcji przemysłowej wskazuje się: 
- przeznaczenie nowych terenów pod przemysł rolno-spożywczy, 
- preferuje się rozwój nieuciążliwej  działalności  produkcyjnej  opartej  o przetwórstwo  su-

rowców lokalnych  (produkty  rolne,  drewno,  surowce  mineralne), 
- dopuszczenie w ustaleniach nowych planów miejscowych sporządzanych dla terenów  sku-

pionej  zabudowy  (głównie większych jednostek osadniczych)  wprowadzenia  nieuciążli-
wych małych i średnich zakładów produkcyjnych bazujących  na  surowcach  lokalnych, 

- preferowanie intensywnego rozwoju na obszarach położonych wzdłuż drogi  wojewódzkiej 
nr.659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna,  stanowiących  
miejsca  zmniejszonego  ryzyka  inwestowania  podmiotów  gospodarczych  działających  
w  warunkach  gospodarki  rynkowej, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących Komunikacji. 

- racjonalne wykorzystanie  nie zagospodarowanego majątku  trwałego i  terenów  budowla-
nych  z przeznaczeniem  na  cele  nieuciążliwej  produkcji  i  magazynowo-składowe, 

- preferowanie rozwoju drobnej wytwórczości na terenach wiejskich w celu  przełamania  ich  
monofunkcyjności  i  stworzenia  miejsc  pracy  poza  rolnictwem. 

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych powyżej 100 kV, poprzez budowę biogazowni w 
obrębie wsi Krasowo Częstki,  farm ogniw fotowoltaicznych w obrębie wsi Stokowisko, 
dla których wyznaczono strefy ochronne, 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW: istniejąca 
biogazowania we wsi Krasowo – Częstki oraz planowana farma fotowoltaiczna we wsi 
Stokowisko, 

- budowę małych elektrowni wiatrowych o wysokości do 30m i o mocy nieprzekraczającej 
100kW energii elektrycznej oraz lokalizację innych urządzeń wytwarzających energię z od-
nawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW na terenach predysponowa-
nych do lokalizacji tych urządzeń – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

- wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych takich jak słońce i biogaz. 
Funkcja  kultu religijnego, występująca we wsi Hodyszewo, będzie  zachęcała do rozwoju 

agroturystyki i powstawaniu bazy noclegowej wraz z usługami. Hodyszewo, jako miejsce kultu 
religijnego, stanowi punkt docelowy pielgrzymek oraz objęty może być szlakami religijnymi 
podnoszącymi walory turystyczne gminy Nowe Piekuty. Zasadnym jest zatem ciągłe poszerzanie 
i uzupełnianie infrastruktury pielgrzymkowej dotyczącej obsługi turystów w zakresie np. miejsc 
noclegowych, punktów handlowych i gastronomicznych.   
 
19.10. 2.7. Komunikacja i infrastruktura techniczna  
 
1.2.1. Drogi 
 

W celu usprawnienia obsługi obszaru gminy oraz podniesienia standardu obsługi terenów za-
inwestowanych i projektowanych do zainwestowania, przewiduje się budowę i adaptację istnieją-
cej bazy komunikacji i urządzeń zaplecza technicznego wraz z możliwością budowy nowych 
obiektów oraz wskazuje się nowe tereny.  

W związku z tym ustalono: 
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− budowę nowych dróg w tym budowę obejścia drogowego wsi Hodyszewo i przebudowę 
dróg oraz kolizyjnych skrzyżowań;  

− koncentrację urządzeń obsługi komunikacji w nawiązaniu do podstawowego układu komu-
nikacyjnego w rejonie skrzyżowania dróg – głównych powiązań zewnętrznych, w szczegól-
ności ośrodku gminnym; 

− budowę obiektów i urządzeń służących komunikacji na przekształconych terenach produk-
cyjno – składowych; 

− kształtowanie kompleksu usług obsługi motoryzacji oraz towarzyszących (stacja paliw, sta-
nowiska naprawcze, myjnia samochodowa, itp.); 

− realizacja parkingów dla obsługi turystyki w zespołach usługowych, 
− przebudowę fragmentu drogi gminnej 156186B, której kąt skrzyżowania z linią 400kV wy-

nosi 14stopni, tak aby kąt skrzyżowania z linią elektroenergetyczną nie był mniejszy niż 30 
stopni, a odległość granicy nowego pasa drogowego od osi linii elektroenergetycznej 400kV 
wynosiła nie mniej niż 18m, 

− dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do 
ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych. 

W celu zapewnienia dogodnych powiązań wewnętrznych gminy określa się następujące kie-
runki i zasady działania: 
− budowę  odcinków  nowych  dróg  i  ulic, 
− budowę  chodników, 
− budowę  wydzielonych  parkingów, 
− dokonanie  przebudowy dróg  w  zakresie utwardzeń  przede  wszystkim  dla  jedynych  dróg  

dojazdowych  do  wiejskich  jednostek  osadniczych, 
− budowę oświetlenia dróg, 
− w zależności od potrzeb budowę ścieżek rowerowych. 

 
1.2.2. Gospodarka wodociągowa   

 

Gmina Nowe Piekuty jest zwodociągowana w 100%.  Posiada dwa komunalne ujęcia wody:  
w Nowych Piekutach i Wierzbowiźnie. W zakresie gospodarki wodociągowej ustala się  działania 
zmierzające do: 
− zapewnienia ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości i jakości odpowiadającej obowiązu-

jącym normom, 
− utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym,  
− dostosowania istniejących urządzeń wodociągowych do wymogów przeciwpożarowych. 
− systematycznej kontroli stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład systemów zao-

patrzenia w wodę (np. przewody przesyłowe, sieć rozdzielcza) oraz ilości dostarczanej wody 
do sieci w celu ograniczenia strat wody, 

− sukcesywnej rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej, 
− utrzymania jako awaryjnych ujęć wody w studniach kopanych, 
− ujęcia wody winny posiadać aktualne pozwolenia wodno prawne na pobór wód podziemnych 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 
469 z późn. zm.), 

−  połączyć wodociągi w taki sposób, aby obie stacje były w stanie zasili ć całą gminę. 
 

1.2.3. Gospodarka ściekowa 
 

Na terenie gminy Nowe Piekuty nie ma komunalnej oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy 
istnieje 320 346 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 5 komunalnych, do-
celowo będzie ich około 600.   

W Studium dopuszcza się możliwość budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków w granicach administracyjnych gminy, jeżeli wyniknie to z analizy ekono-
micznej. Zamierzenia w zakresie poprawy oczyszczania ścieków winny być konsekwentnie reali-
zowane, gdyż tylko wówczas poprawione zostaną warunki sanitarne wsi. 
 
1.2.4. Gospodarka odpadami i usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 
Rozwiązanie gospodarki odpadami należy realizować we współpracy z innymi gminami lub 

powiatami. W zakresie gospodarki odpadami i usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
określa się następujące zasady i kierunki działań: 
– kontynuacja przyjętej segregacji odpadów i wywozu padłych zwierząt do zbiornicy, 
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– dostarczanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych przez ich wytwórców do wyzna-
czonego gminnego punktu, a po ich demontażu przekazywanie firmom specjalistycznym; 

– kierowanie odpadów niebiodegradowalnych i nie stanowiących potencjalnego surowca pro-
dukcyjnego bezpośrednio na składowisko odpadów, 

– likwidacja dzikich wysypisk wyrobów zawierających azbest; 

– aktualizacja informacji na temat stanu, ilości i lokalizacji wyrobów oraz odpadów zawierają-
cych azbest; 

– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających 
azbest; 

– monitorowanie i ocena stanu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest; 

– prowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

 Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje w gminie Nowe Piekuty nowy system odbioru odpadów ko-
munalnych. Zasadniczą zmianą w nowym systemie zarządzania odpadami jest to, że gmina od-
powiada za zbiórkę śmieci, ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych.   
Na terenie gminy Nowe Piekuty istnieje system segregacji odpadów komunalnych i zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów w Wysokiem Mazowieckiem Czerwonym Borze. Gmina 
Nowe Piekuty włączona została w zbiorowy system usuwania padłych zwierząt do wybudowanej 
„zbiornicy padłych zwierząt” na terenie gminy Wysokie Mazowieckie we wsi Brzóski Falki. 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy właściciele nieru-
chomości mają obowiązek ustawić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierają-
cego odpady. 

W obecnej chwili na terenie gminy nie ma funkcjonujących obiektów dla utylizacji czy 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

Na terenie gminy Nowe Piekuty nie planuje się działań inwestycyjnych, np. budowy składo-
wiska odpadów azbestowych, dlatego też nie wyznacza się terenów pod jego budowę. 

 
1.2.5. Energetyka 
 

W Studium ustalono doprowadzenie energii elektrycznej (linii niskiego napięcia) do wszyst-
kich budynków istniejących i projektowanych ujętych na terenach budowlanych oraz do istnieją-
cych budynków mieszkalnych i gospodarczych, stanowiących tzw. zabudowę rozproszoną. 

W celu zapewnienia możliwości dostępu do sieci elektroenergetycznych, należy dążyć do: 
− wykonania powiązań pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami linii napowietrznych 15kV; 
− modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych; 
− budowy nowych linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 

na terenie całej gminy – wszędzie, tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne;  
− budowy wnętrzowych stacji transformatorowych na terenach z uregulowanym stosunkiem 

prawnym gruntu, w miejscach z dostępem do drogi i możliwością dojazdu sprzętem ciężkim; 
− zwiększenia przekrojów przewodów ciągów głównych linii napowietrznych 15kV i zastoso-

wania przekrojów przewodów ciągów głównych min. 50 mm2, 
− dokonywania sukcesywnej wymiany i remontów stacji transformatorowych, wykonania po-

trzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach energe-
tycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających; 

− sukcesywnej wymiany transformatorów o mocy 15kVA w stacjach transformatorowych, 
− wymiany przyłączy nie spełniających wymagań ochrony przeciwpożarowej;  
− rozbudowy istniejącego kablowego układu sieci SN, szczególnie na terenach intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, turystycznej w poszczególnych miejscowościach gmi-
ny. 

 
1.2.6. Gazownictwo  
 

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustalono: 

− utrzymywać zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem dystrybucji gazu butlowego, 
− dążyć do perspektywicznego  zaopatrzenia w gaz przewodowy,  po rozbudowie jego przesyłu 

na terenie gminy – realizacja projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia ze sta-
cją redukcyjną  sieci średniego ciśnienia i niskiego ciśnienia. 

 
1.2.7. Ciepłownictwo 

 
Należy dążyć do zaopatrzenia w ciepło poprzez: 

− wprowadzenie mechanizmów służących oszczędzaniu ciepła np. poprzez : 
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- stopniową poprawę charakterystyki cieplnej budynków, 
- pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,  
- wykorzystanie do celów grzewczych proekologicznych źródeł energii(gaz, olej opałowy, 

drewno, biomasa itp.), 
− kontrole i restrykcje w stosunku do emitorów ponadnormatywnych zanieczyszczeń powie-

trza, 
− stosowanie różnego typu preferencji przy modernizacji mało efektywnych oraz starych insta-

lacji węglowych, ewentualnie wymiana ich na nośniki energetyczne proekologiczne. 
 
 

1.2.8. Telekomunikacja i sieci szerokopasmowe 
 

Zachowuje się istniejące sieci telekomunikacyjne,  w miarę potrzeb ustala się  budowę lub 
przebudowę w celu dostosowania do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenów. 
Linie telekomunikacyjne należy planować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach prze-
znaczonych pod ciągi komunikacyjne.  Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. 

Ustala się rozbudowę systemów telefonii komórkowej wg zapotrzebowania na ten rodzaj 
usług z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie. 

Na terenie gminy planowana jest zrealizowana została budowa ”Szerokopasmowej Sieci Pol-
ski Wschodniej Województwa Podlaskiego, obszar Wysokie Mazowieckie.”  

 
1.2.9. Odnawialne źródła energii (w tym: ogniwa fotowoltaiczne i inna) 
 

 Na terenie gminy Nowe Piekuty w Krasowie Cząstki na działkach nr: 594/1  i 598, wskazuje 
się lokalizację biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami do skojarzonej produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej o mocy 1,2MW – teren oznaczony graficznie i symbolem P2 na rysunku Stu-
dium. W Studium rezerwuje się teren na ewentualną jej rozbudowę ze strefą ochronną związaną z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Dopuszcza się loka-
lizację nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia biogazowni na innych terenach predysponowa-
nych do przyjęcia tej funkcji. 

Przewiduje się lokalizację nowoczesnych systemów fotowoltaicznych wraz ze strefami 
ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu w miej-
scowości Stokowisko – teren oznaczony symbolem P1 na rysunku Studium. Dopuszcza się loka-
lizację ogniw fotowoltaicznych na  terenie gminy o mocy nieprzekraczającej 100kW,  zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

Dopuszcza się  lokalizację małych elektrowni wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 100 kW 
i wysokości do 30m, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ze względu na duży potencjał rolniczy istnieje możliwość wykorzystania biomasy w celach 
energetycznych, a także realizację inwestycji związanych z energią słoneczną.  

Na obszarze gminy Nowe Piekuty nie przewiduje się innych terenów, na których rozmiesz-
czone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekracza-
jącej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zago-
spodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium  nie ustala się ich rozmieszczenia. 
  
Nowe Piekuty 2001/2015r. 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
WYKAZ DRÓG GMINY NOWE PIEKUTY Z PRZYPISANYMI NUMERAMI  

 
L.p. NUMER DROGI GMINNEJ 

334. 107658 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki 91/3 w kierunku wsi Liza Nowa, w skład 
której wchodzą działki nr 189/2, 176, 189/1 w obr. Hodyszewo 

335. 107659 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 obok działki 46/2, w skład której wchodzi działka nr 
187 w obr. Hodyszewo 

336. 107660 B Droga od działki nr 119/2 do działki 55/3, w skład której wchodzą działki nr 184 i 186 w 
obr. Hodyszewo 
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337. 107661 B Droga obok działek nr 125 i 120/1, w skład której wchodzi działka nr 180 w obr. Hody-
szewo 

338. 107662 B Droga od działki nr 113 do działki nr 116, w skład której wchodzi działka nr 179 w obr. 
Hodyszewo 

339. 107663 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 58, w skład której wchodzi działka nr 
185 w obr. Hodyszewo 

340. 107664 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr  98/1, w skład której wchodzą działki nr 
172 i 174 w obr. Hodyszewo 

341. 107665 B Droga od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 126, w skład której wchodzi działka nr 
177 w obr. Hodyszewo 

342. 107666 B Droga na pograniczu obrębu Liza Nowa, w skład której wchodzi działka nr 168 w obr. Ho-
dyszewo 

343. 107667 B Droga w obrębach Hodyszewo – Skłody Przyrusy odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 
659 do działki nr 103, w skład której wchodzą działki nr 169 i 170 obręb Hodyszewo i działka nr 62 obręb 
Skłody Przyrusy 

344. 107668 B Droga od drogi gminnej Hodyszewo – Ferma nr 107632B do działki 150/2, w skład której 
wchodzi działka nr  183/1 w obr. Hodyszewo 

345. 107669 B Droga obok działki nr 61, w skład której wchodzi działka nr 190 w obr. Hodyszewo 

346. 107670 B Droga od drogi gminnej Hodyszewo – Liza Nowa nr 107631B do działki nr 81, w skład 
której wchodzą działki nr 191 i 192 w obr. Hodyszewo 

347. 107671 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 67, w skład której wchodzi działka nr 
191 w obrębie Jabłoń Dąbrowa 

348. 107672 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 134, w skład której wchodzi działka nr 
189 w obrębie Jabłoń Dąbrowa 

349. 107673 B Droga od działki nr 190 do działki nr 134, w skład której wchodzi działka nr 188 obrębie 
Jabłoń Dąbrowa 

350. 107674 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 119,  w skład której wchodzi działka nr 
190 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

351. 107675 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 188, w skład której wchodzi działka nr 
187 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

352. 107676 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 111, w skład której wchodzi działka nr 
182 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

353. 107677 B Droga od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 55/3, w skład której wchodzi działka nr 
183 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

354. 107678 B Droga od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 57/2, w skład której wchodzi działka nr 
204 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

355. 107679 B Droga od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 79, w skład której wchodzi działka nr 
208 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

356. 107680 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 81/1, w skład której wchodzi działka nr 
184 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

357. 156000 B Droga od działki 89 do działki nr 86, w skład której wchodzi działka nr 200 obrębie Jabłoń 
Dąbrowa 

358. 156001 B Droga od działki 11/2 do działki nr 95/2, w skład której wchodzi działka nr 185 obrębie 
Jabłoń Dąbrowa 

359. 156002 B Droga w obrębach J. Dabrowa, Stokowisko, J. Śliwowo - odchodząca od działki nr 62 (ob-
ręb J. Śliwowo) do działki nr 142 (obręb Stokowisko), w skład której wchodzą działki nr 207 z obrębu J. 
Dąbrowa, 160 obręb Stokowisko, 1 oraz 60 obręb J. Śliwowo 

360. 156003 B Droga od drogi powiatowej nr 2067B wzdłuż działki nr 28/2, w skład której wchodzi 
działka nr 203 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

361. 156004 B Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 165, w skład której wcho-
dzą działki nr 198 i 201 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

362. 156005 B Droga odchodząca od działki nr 194/1 do działki nr 157/2, w skład której wchodzi działka 
nr 195 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

363. 156006 B Droga odchodząca od działki nr 154/1 do działki 147, w skład której wchodzi działka nr 
196 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

364. 156007 B Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107642B do działki nr 206, w skład której wcho-
dzą działki nr 194/2 i 194/1 obrębie Jabłoń Dąbrowa 

365. 156008 B Droga odchodząca od działki nr 194/2 do działki nr 170/1, w skład której wchodzi działka 
nr 192 obrębie Jabłoń Dąbrowa 
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366. 156009 B Droga w obrębach J. Dąbrowa – J. Kościelna, odchodząca od działki nr 223 do działki nr 
231, w skład której wchodzą działki nr 256 i 239 (obręb J. Kościelna) oraz 205 i 206 (obręb J. Dąbrowa) 

 367. 156010 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 6, w skład której wchodzi 
działka nr 15 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

368. 156011 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 184, w skład której wcho-
dzi działka nr 183 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

369. 156012 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 186, w skład której wcho-
dzą działki nr 78 i 169 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

370. 156013 B  Droga odchodząca od działki nr 111 do działki nr 137, w skład której wchodzi działka nr 
138 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

371. 156014 B  Droga odchodząca od działki nr 180 do działki nr 117, w skład której wchodzi działka nr 
140 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

372. 156015 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 147, w skład której wcho-
dzi działka nr 152 w obrębie Jabłoń Śliwowo 

373. 156016 B  Droga odchodząca od działki nr 79 do działki nr 111, w skład której wchodzi działka nr 98 
w obrębie Jabłoń Śliwowo 

374. 156017 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B do działki nr 119, w skład której wcho-
dzi działka nr 147 w obrębie Stokowisko 

375. 156018 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2109B wzdłuż działki nr 116/2, w skład której 
wchodzi działka nr 148 w obrębie Stokowisko 

376. 156019 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 92, w skład której wchodzą 
działki nr 149 i 157 w obrębie Stokowisko 

377. 156020 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 108, w skład której wcho-
dzi działka nr 159 w obrębie Stokowisko 

378. 156021 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 151, w skład której wcho-
dzi działka nr 150 w obrębie Stokowisko 

379. 156022 B  Droga odchodząca od działki nr 150 do działki nr 157/1, w skład której wchodzi działka nr 
152 w obrębie Stokowisko 

380. 156023 B  Droga w obrębie wsi Stokowisko – Łopienie Szelągi od drogi powiatowej nr 2063B do 
działki nr 54/3, w skład której wchodzą działki 186 (obręb Łopienie Szelągi) i 151 (obręb Tokowisko) 

381. 156024 B  Droga odchodząca od działki nr 145/1 do działki nr 152, w skład której wchodzi działka nr 
153 w obrębie Stokowisko 

382. 156025 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 12, w skład której wchodzą 
działki nr 155 i 154 w obrębie Stokowisko 

383. 156026 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 5/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 156 w obrębie Stokowisko 

384. 156027 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107638B do działki nr 68/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 181 w obrębie Łopienie Szelągi 

385. 156028 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 187, w skład której wcho-
dzi działka nr 188 w obrębie Łopienie Szelągi 

386. 156029 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 168, w skład której wcho-
dzą działki nr 187 i 192 w obrębie Łopienie Szelągi 

387. 156030 B  Droga odchodząca od działki nr 187 do działki 174, w skład której wchodzą działki nr 191 
i 193 w obrębie Łopienie Szelągi 

388. 156031 B  Droga odchodząca od działki nr 187 do działki 165, w skład której wchodzi działka nr 189 
w obrębie Łopienie Szelągi 

389. 156032 B  Droga w obrębie wsi Łopienie Szelągi – Łopienie Zyski odchodząca od działki nr 192 do 
działki nr 32/1, w skład której wchodzą działki nr 190 (obręb Łopienie Szelągi) i 36 (obręb Łopienie Zy-
ski) 

390. 156033 B  Droga w obrębie Łopienie Zyski – Łopienie Szelągi – Jabłoń Śliwowo – Pruszanka Mała – 
Tłoczewo – Jabłoń Piotrowce, odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do drogi powiatowej nr 2062B, 
w skład której wchodzą działki nr 30/1 i 27 (obręb Łopienie Zyski), działka nr 179 (obręb Łopienie Szelą-
gi), działka nr 186 (obręb Jabłoń Śliwowo), działka nr 18 (obręb Pruszanka Mała), działka nr 276 (obręb 
Tłoczywo), działka nr 326 (obręb Jabłoń Piotrowce) 

 391. 156034 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 46, w skład której wchodzi 
działka nr 33 w obrębie Łopienie Zyski 

392. 156035 B  Droga odchodząca od działki nr 16/2 do działki nr 20/1, w skład której wchodzi działka nr 
26 w obrębie Łopienie Zyski 

393. 156036 B  Droga od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 6/6, w skład której wchodzi działka nr 
35 w obrębie Łopienie Zyski 

394. 156037 B  Droga od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 40, w skład której wchodzą działki nr 37 
i 39 w obrębie Łopienie Zyski 
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395. 156038 B  Droga na obrębach Łopienie Zyski – Łopienie Ruś od drogi gminnej nr 107634B do drogi 
powiatowej nr 2063B, w skład której wchodzą działki nr 42, 41, 40 (obręb Łopienie Zyski) i działka 131 
(w obrębie Łopienie Ruś) 

396. 156039 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107634B do działki nr 12/13, w skład której wcho-
dzi działka nr 43 w obrębie Łopienie Zyski 

397. 156040 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 1, w skład której wchodzi 
działka nr 127 w obrębie Łopienie Ruś 

398. 156041 B  Droga odchodząca od działki nr 127 do działki nr 71, w skład której wchodzi działka nr 
129 w obrębie Łopienie Ruś 

399. 156042 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 101, w skład której wcho-
dzi działka nr 130 w obrębie Łopienie Ruś 

400. 156043 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 1, w skład której wchodzą 
działki nr 151,340 i 68 w obrębie Łopienie Jeże 

401. 156044 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 67, w skład której wchodzą 
działki nr 152 i 142 w obrębie Łopienie Jeże 

402. 156045 B  Droga odchodząca od działki nr 105 do działki nr 45, w skład której wchodzą działki nr 67 
i 69 w obrębie Łopienie Jeże 

403. 156046 B  Droga wzdłuż działki nr 43, w skład której wchodzi działka nr 44 w obrębie Łopienie Jeże 

 404. 156047 B  Droga odchodząca od działki nr 44 do działki nr 91, w skład której wchodzi działka nr 89 
w obrębie Łopienie Jeże 

405. 156048 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 328, w skład której wcho-
dzą działki nr 196 i 281 w obrębie Łopienie Jeże 

406. 156049 B  Droga wzdłuż działki nr 215, w skład której wchodzi działka nr 221 w obrębie Łopienie 
Jeże 

407. 156050 B  Droga odchodząca od działki nr 196 do działki nr 40 w obrębie Łopienie Zyski, w skład 
której wchodzi działka nr 167 w obrębie Łopienie Jeże 

408. 156051 B  Droga odchodząca od działki nr 196 do działki nr 184/1, w skład której wchodzi działka nr 
179 w obrębie Łopienie Jeże 

409. 156052 B  Droga odchodząca od działki nr 315 do działki nr 326, w skład której wchodzi działka nr 
317 w obrębie Łopienie Jeże 

410. 156053 B  Droga w obrębach Łopienie Jeże – Skłody Przyrusy, odchodząca od działki nr 170 do 
działki nr 276, w skład której wchodzą działki nr 59 i 61 (w obrębie Skłody Przyrusy), działka nr 328 (w 
obrębie Łopienie Jeże) 

411. 156054 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107635B do działki nr 42, w skład której wchodzi 
działka nr 162 w obrębie Koboski 

412. 156055 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 141, w skład której wcho-
dzi działka nr 142 w obrębie Koboski 

413. 156056 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi gminnej nr 107623B, w skład 
której wchodzi działka nr 141 w obrębie Koboski 

414. 156057 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 147/1, w skład której 
wchodzi działka nr 145 w obrębie Koboski 

415. 156058 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 189, w skład której wcho-
dzi działka nr 93 w obrębie Piekuty Urbany 

416. 156059 B  Droga odchodząca od działki nr 90 do działki nr 189, w skład której wchodzi działka nr 91 
w obrębie Piekuty Urbany 

417. 156060 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi powiatowej nr 2063B, w skład 
której wchodzą działki nr 90 i 92 w obrębie Piekuty Urbany 

418. 156061 B  Droga w obrębach Piekuty Urbany i Koboski odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do działki nr 241, w skład której wchodzą działki nr 60 (obręb Koboski) i 101 (obręb Piekuty Urbany) 

419. 156062 B  Droga w obrębach Piekuty Urbany i Koboski odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do działki nr 125, w skład której wchodzą działki nr 94, 86, 82, 81 (obręb Piekuty Urbany) i działka nr 161 
(obręb Koboski) 

420. 156063 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 86, w skład której wchodzi 
działka nr 87 w obrębie Piekuty Urbany 

421. 156064 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2063B do działki nr 129, w skład której wcho-
dzi działka nr 84 w obrębie Piekuty Urbany 

422. 156065 B  Droga odchodząca od działki nr 82 do działki nr 129, w skład której wchodzi działka nr 83 
w obrębie Piekuty Urbany 

423. 156066 B  Droga w obrębach Skłody Przyrusy i Koboski  odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 
do drogi gminnej nr 107626B, w skład której wchodzą działki nr 66/2, 66/1, 65 (obręb Skłody Przyrusy) i 
działka nr 139 (obręb Koboski) 

424. 156067 B  Droga odchodząca od działki nr 66/2 do działki nr 84, w skład której wchodzi działka nr 
69 w obrębie Skłody Przyrusy 

425. 156068 B  Droga odchodząca od działki nr 65 do działki nr 137, w skład której wchodzi działka nr 64 
w obrębie Skłody Przyrusy 
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426. 156069 B  Droga odchodząca od działki nr 65 do działki nr 127/1, w skład której wchodzi działka nr 
68 w obrębie Skłody Przyrusy 

427. 156070 B  Droga odchodząca od działki nr 57/1 do działki nr 61, w skład której wchodzą działki nr 
57/2 i 60 w obrębie Skłody Przyrusy 

428. 156071 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107624B do działki nr 64, w skład której wchodzi 
działka nr 55 w obrębie Skłody Przyrusy 

429. 156072 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 115, w skład której wchodzi 
działka nr 164 w obrębie Jośki 

430. 156073 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 147, w skład której wchodzą 
działki nr 140, 145, 120/3, 122/2 w obrębie Jośki 

431. 156074 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 124/8, w skład której wchodzi 
działka nr 141 w obrębie Jośki 

432. 156075 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 155, w skład której wchodzą 
działki nr 139, 142, 151 w obrębie Jośki 

433. 156076 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 72/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 150 w obrębie Jośki 

434. 156077 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 155, w skład której wcho-
dzi działka nr 152 w obrębie Jośki 

435. 156078 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 108, w skład której wcho-
dzi działka nr 146 w obrębie Jośki 

436. 156079 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 93/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 143 w obrębie Jośki 

437. 156080 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 75/4, w skład której wcho-
dzi działka nr 163 w obrębie Jośki 

438. 156081 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107629B do działki 85, w skład której wchodzi dział-
ka nr 138 w obrębie Jośki 

439. 156082 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 99, w skład której wchodzi 
działka nr 144 w obrębie Jośki 

440. 156083 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107626B do działki 48/2, w skład której wchodzą 
działki nr 154 i 155 w obrębie Jośki 

441. 156084 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107626B do działki 1/1, w skład której wchodzą 
działki nr 166 i 167 w obrębie Jośki 

442. 156085 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 139, w skład której wcho-
dzi działka nr 137 w obrębie Lendowo Budy 

443. 156086 B  Droga odchodząca od działki nr 131 do działki nr 107, w skład której wchodzi działka nr 
139 w obrębie Lendowo Budy 

444. 156087 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 137, w skład której wcho-
dzi działka nr 138 w obrębie Lendowo Budy 

445. 156088 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 1572B do działki nr 91, w skład której wchodzi 
działka nr 136 w obrębie Lendowo Budy 

446. 156089 B  Droga odchodząca od działki nr 132 do działki nr 12, w skład której wchodzi działka nr 
133 w obrębie Lendowo Budy 

447. 156090 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 48, w skład której wchodzi 
działka nr 358 w obrębie Markowo Wólka 

448. 156091 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi gminnej nr 7618B, w skład 
której wchodzą działki nr 329, 328, 361 i 327 w obrębie Markowo Wólka 

449. 156092 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 156, w skład której wcho-
dzi działka nr 324 w obrębie Markowo Wólka 

450. 156093 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 324, w skład której wcho-
dzą działki nr 360 i 323 w obrębie Markowo Wólka 

451. 156094 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 46, w skład której wchodzi 
działka nr 359 w obrębie Markowo Wólka 

452. 156095 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do drogi gminnej nr 107620B, w skład 
której wchodzi działka nr 334 w obrębie Markowo Wólka 

453. 156096 B  Droga odchodząca od działki nr 334 do działki nr 296, w skład której wchodzą działki nr  
333 i 362 w obrębie Markowo Wólka 

454. 156097 B  Droga odchodząca od działki nr 334 do działki nr 279, w skład której wchodzi działka nr  
332 w obrębie Markowo Wólka 

455. 156098 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 298, w skład której wchodzi 
działka nr 336 w obrębie Markowo Wólka   

456. 156099 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 11, w skład której wchodzi 
działka nr 322 w obrębie Markowo Wólka 

457. 156100 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 302, w skład której wchodzi 
działka nr 339 w obrębie Markowo Wólka 

458. 156101 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 339, w skład której wcho-
dzą działki nr 337 i 331 w obrębie Markowo Wólka 
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459. 156102 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 145, w skład której wchodzi 
działka nr 326 w obrębie Markowo Wólka 

460. 156103 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 165, w skład której wchodzi 
działka nr 325 w obrębie Markowo Wólka 

461. 156104 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 25, w skład której wchodzi 
działka nr 321 w obrębie Markowo Wólka 

462. 156105 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107623B do działki nr 55, w skład której  wchodzi 
działka nr 66 w obrębie Krasowo Siódmaki 

463. 156106 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107626B do działki nr 56, w skład której  wchodzi 
działka nr 67 w obrębie Krasowo Siódmaki 

464. 156107 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do drogi gminnej nr 107623B, w skład któ-
rej wchodzi działka nr 363/2 w obrębie Krasowo Wielkie 

465. 156108 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do działki 128, w skład której wchodzą 
działki nr 364 i 365 w obrębie Krasowo Wielkie 

466. 156109 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej 2062B do działki nr 83, w skład której wchodzi 
działka nr 371 w obrębie Krasowo Wielkie 

467. 156110 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 65, w skład której wchodzą 
działki nr 366, 367 i 369 w obrębie Krasowo Wielkie 

468. 156111 B  Droga w obrębach Krasowo Wielkie – Nowe Piekuty, odchodzące od drogi powiatowej nr 
2062B do działki nr 3, w skład której wchodzą działki nr 370 (obręb Krasowo Wielkie), działki 151,153 i 
152 (obręb Nowe Piekuty) 

469. 156112 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki nr  225/2, w skład której 
wchodzą działki nr 362, 377 i 376 w obrębie Krasowo Wielkie 

470. 156113 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki 376, w skład której wchodzą 
działki nr 373 i 378 w obrębie Krasowo Wielkie 

471. 156114 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 380, w skład której wcho-
dzi działka nr 379 w obrębie Krasowo Wielkie 

472. 156115 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 316, w skład której wcho-
dzą działki nr 383 i 382 w obrębie Krasowo Wielkie 

473. 156116 B  Droga w obrębach Krasowo Wielkie – Markowo Wolka – Lendowo Budy, odchodząca od 
drogi gminnej nr 107626B do drogi powiatowej nr 1572B, w skład której wchodzą działki nr 380 (obręb 
Krasowo Wielkie), działka nr 319 (obręb Markowo Wólka), działka nr 132 (obręb Lendowo Budy) 

 474. 156117 B  Droga na obrębach Nowe Piekuty – Piekuty Urbany, odchodząca od drogi gminnej nr 
107625B do działki 247, w skład wchodzą działki nr 140 (obręb Nowe Piekuty) i 102 (obręb Piekuty 
Urbany) 

475. 156118 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 58, w skład której wchodzi 
działka nr 141 w obrębie Nowe Piekuty 

476. 156119 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 129, w skład której wchodzi 
działka nr 142 w obrębie Nowe Piekuty 

477. 156120 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107625B do działki 61, w skład której wchodzi 
działka nr 145 w obrębie Nowe Piekuty 

478. 156121 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 6, w skład której wchodzi 
działka nr 150 w obrębie Nowe Piekuty 

479. 156122 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 1, w skład której wchodzi 
działka nr 149 w obrębie Nowe Piekuty 

480. 156123 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107655B do działki 89, w skład której wchodzi 
działka nr 147 w obrębie Nowe Piekuty 

481. 156124 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 3/2, w skład której wchodzi 
działka nr 158/2 w obrębie Nowe Rzepki 

482. 156125 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 147, w skład której wchodzi 
działka nr 156/3 w obrębie Nowe Rzepki 

483. 156126 B  Droga od działki nr 100/2 do działki 42/1, w skład której wchodzą działki nr 160 i 155 w 
obrębie Nowe Rzepki 

484. 156127 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107616B do działki nr 131, w skład której wchodzi 
działka nr 156/1 w obrębie Nowe Rzepki   

485. 156128 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 196, w skład której wcho-
dzi działka nr 175 w obrębie Nowe Rzepki 

486. 156129 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 77/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 177 w obrębie Nowe Rzepki 

487. 156130 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 59/2, w skład której wcho-
dzą działki nr 174 i 163 w obrębie Nowe Rzepki 

488. 156131 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 72/2, w skład której wcho-
dzą działki nr 170, 176 i 182 w obrębie Nowe Rzepki 

489. 156132 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 96/6, w skład której wcho-
dzi działka nr 169 w obrębie Nowe Rzepki 
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490. 156133 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 182, w skład której wchodzi 
działka nr 178 w obrębie Nowe Rzepki 

491. 156134 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107618B do działki nr 182, w skład której wchodzi 
działka nr 181 w obrębie Nowe Rzepki 

492. 156135 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do działki nr 24, w skład której wchodzi 
działka nr 220/1 w obrębie Nowe Żochy 

493. 156136 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do drogi gminnej nr 107616B,  
w skład której wchodzi działka nr 220/3 w obrębie Nowe Żochy 

494. 156137 B  Droga odchodząca od działki nr 220/3 do działki 267, w skład której wchodzi działka nr 
221 w obrębie Nowe Żochy 

495.  156138 B  Droga w obrębach Nowe Żochy – Stare Żochy, odchodząca od drogi gminnej 107612B do 
działki 164, w skład której wchodzą działki nr 217 (obręb Nowe Żochy) i 163 (Stare Żochy) 

 496. 156139 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107619B do działki 215, w skład której wchodzi 
działka nr 264 w obrębie Nowe Żochy 

497. 156140 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107619B do działki 228, w skład której wchodzi 
działka nr 265 w obrębie Nowe Żochy 

498. 156141 B  Droga w obrębach Nowe Żochy – Nowe Rzepki, odchodząca od drogi gminnej nr 
107619B do drogi gminnej nr 107618B, w skład której wchodzą działki nr 228 (obręb Nowe Żochy) i 180 
(obręb Nowe Rzepki) 

499. 156142 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107612B do działki 88/3, w skład której wchodzi 
działka nr 266 w obrębie Nowe Żochy 

500. 156143 B  Droga odchodząca od drogi gminnej 107658B do drogi gminnej nr 107620B,  
w skład której wchodzą działki nr 161 i 158 w obrębie Stare Żochy 

501. 156144 B  Droga odchodząca od działki nr 161 do działki nr 101, w skład której wchodzi działka nr 
160 w obrębie Stare  Żochy 

502. 156145 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 140, w skład której wchodzi 
działka nr 167 w obrębie Stare  Żochy 

503. 156146 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107620B do działki nr 146, w skład której wchodzi 
działka nr 170 w obrębie Stare  Żochy 

504. 156147 B  Droga w obrębach Stare Żochy – Nowe Żochy,  odchodząca od drogi gminnej nr 107619B 
do działki nr 143, w skład której wchodzą działki nr 168 (obręb Stare Żochy) i działka nr 229 (obręb Nowe 
Żochy) 

505. 156148 B  Droga odchodząca od działki nr 165 do działki nr 5/5, w skład której wchodzi działka nr 
164 w obrębie Stare  Żochy 

506. 156149 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107658B do działki nr 165, w skład której wchodzi 
działka nr 166 w obrębie Stare  Żochy 

507. 156150 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi gminnej nr 
107612B do drogi wojewódzkiej nr 659, w skład której wchodzą działki nr 52/2 i 273/1 oraz 55/2 (obręb 
Skłody Borowe) 

508. 156151 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Stare Żochy, odchodząca od drogi gminnej nr 
107612B do działki nr 163, w skład której wchodzą działki nr 283 (obręb Skłody Borowe) i działka nr 165 
(obręb Stare Żochy) 

509. 156152 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 155, w skład której wcho-
dzi działka nr 277 w obrębie Skłody Borowe 

510. 156153 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 188, w skład której wcho-
dzi działka nr 278 w obrębie Skłody Borowe 

511. 156154 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 638, w skład której wchodzą działki nr 279 (obręb Skłody Borowe) i działka nr 639 
(obręb Krasowo Częstki) 

512. 156155 B  Droga w obrębach Skłody Borowe – Krasowo Częstki,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 548, w skład której wchodzą działki nr 274/3 i 276 (obręb Skłody Borowe) i działka 
nr 646 (obręb Krasowo Częstki) 

513. 156156 B  Droga odchodząca od działki nr 274/3 do działki nr 239, w skład której wchodzi działka nr 
280 w obrębie Skłody Borowe 

514. 156157 B  Droga odchodząca od działki nr 274/3 do działki nr 260, w skład której wchodzi działka nr 
281 w obrębie Skłody Borowe 

515. 156158 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 273/1, w skład której 
wchodzi działka nr 275 w obrębie Skłody Borowe 

516. 156159 B  Droga w obrębach Kostry Noski – Kostry Litwa,  odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 
659 do drogi powiatowej nr 2069B, w skład której wchodzą działki nr 453 (obręb Kostry Noski) i działka 
nr 281 (obręb Kostry Litwa) 

517. 156160 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 453, w skład której wchodzi 
działka nr 454 w obrębie Kostry Noski 

518. 156161 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 60/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 457 w obrębie Kostry Noski 

519. 156162 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 658 do działki nr 2/1, w skład której wchodzi 
działka nr 460 w obrębie Kostry Noski 
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520. 156163 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107612B do działki nr 340, w skład której wchodzi 
działka nr 466 w obrębie Kostry Noski 

521. 156164 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107613B do działki nr 410, w skład której wchodzi 
działka nr 469 w obrębie Kostry Noski 

522. 156165 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 161, w skład której wchodzi 
działka nr 276/2 w obrębie Kostry Litwa 

523. 156166 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 45, w skład której wchodzi 
działka nr 310 w obrębie Kostry Litwa 

524. 156167 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do drogi powiatowej nr P2069B, w skład 
której wchodzą działki nr 284/1 i 246 w obrębie Kostry Litwa 

525. 156168 B  Droga odchodząca od działki nr 246 do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 250 
i 251 w obrębie Kostry Litwa 

526. 156169 B  Droga odchodząca od działki nr 251 wzdłuż działki nr 21, w skład której wchodzi działka 
nr 245 w obrębie Kostry Litwa 

527. 156170 B  Droga w obrębach Kostry Litwa – Krasowo Wolka,  odchodząca od drogi gminnej nr 
107611B do działki 13/8, w skład której wchodzą działki nr 285 i 258 (obręb Kostry Litwa) i działka nr 
144 (obręb Krasowo Wólka) 

528. 156171 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 210/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 259 w obrębie Kostry Litwa 

529. 156172 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 259, w skład której wcho-
dzi działka nr 271 w obrębie Kostry Litwa 

530. 156173 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2069B do działki nr 207, w skład której wcho-
dzą działki nr 260 i 272 w obrębie Kostry Litwa 

531. 156174 B  Droga odchodząca od działki nr 259 do wzdłuż nr 210/1, w skład której wchodzi działka nr 
270 w obrębie Kostry Litwa 

532. 156175 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107611B do działki nr 307, w skład której wchodzi 
działka nr 286 w obrębie Kostry Litwa 

533. 156176 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 620, w skład której wcho-
dzi działka nr 149 w obrębie Krasowo Wólka 

534. 156177 B  Droga w obrębach Krasowo Wólka – Wierzbowizna,  odchodząca od drogi powiatowej nr 
2108B do działki 15, w skład której wchodzą działki nr 145/2 (obręb Krasowo Wolka) i działki nr 17 i 18 
(obręb Wierzbowizna) 

535. 156178 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do drogi powiatowej nr 2108B, w skład 
której wchodzi działka nr 146/2 w obrębie Krasowo Wólka 

536. 156179 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 4/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 143 w obrębie Krasowo Wólka 

537. 156180 B  Droga odchodząca od działki nr 155 do działki nr 87/2, w skład której wchodzi działka nr 
148 w obrębie Krasowo Wólka 

538. 156181 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107627B do działki nr 358/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 634 w obrębie Krasowo Częstki 

539. 156182 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107627B do drogi wojewódzkiej nr 659, w skład 
której wchodzi działka nr 635 w obrębie Krasowo Częstki 

540. 156183 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 631, w skład której wcho-
dzi działka nr 633 w obrębie Krasowo Częstki 

541. 156184 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 284/2, w skład której 
wchodzą działki nr 631 i 632 w obrębie Krasowo Częstki 

542. 156185 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 27, w skład której wchodzi 
działka nr 624 w obrębie Krasowo Częstki 

543. 156186 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2108B do działki nr 618/1, w skład której 
wchodzi działka nr 619 w obrębie Krasowo Częstki 

544. 156187 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Kostry Litwa,  odchodząca od drogi powiatowej nr 
2108B do drogi powiatowej nr 2069B, w skład której wchodzą działki nr 617 (obręb Krasowo Częstki) i 
działka nr 280 (obręb Kostry Litwa) 

545. 156188 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do drogi powiatowej nr 2069B, w skład 
której wchodzi działka nr 623 w obrębie Krasowo Częstki 

546. 156189 B  Droga odchodząca od działki nr 623 do działki nr 218, w skład której wchodzi działka nr 
622 w obrębie Krasowo Częstki 

547. 156190 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Krasowo Wólka,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2069B do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 618/1 i 618/2 (obręb Krasowo Częstki) i dział-
ka nr 156 (obręb Krasowo Wólka) 

548. 156191 B  Droga odchodząca od działki nr 617 do działki nr 93, w skład której wchodzi działka nr 
621 w obrębie Krasowo Częstki 

549. 156192 B  Droga w obrębach Krasowo Częstki – Krasowo Wólka,  odchodząca od drogi powiatowej 
nr 2108B do działki nr 135/1, w skład której wchodzą działki nr 620 (obręb Krasowo Częstki) i działka nr 
155 (obręb Krasowo Wólka) 

550. 156193 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki nr 589, w skład której wcho-
dzi działka nr 642 w obrębie Krasowo Częstki 
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551. 156194 B  Droga odchodząca od drogi wojewódzkiej nr 659 do działki 554, w skład której wchodzi 
działka nr 638 w obrębie Krasowo Częstki 

552. 156195 B  Droga odchodząca od działki nr 639 do działki nr 566/2, w skład której wchodzą działki nr 
640 i 677 w obrębie Krasowo Częstki 

553. 156196 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 514, w skład której wchodzi działka nr 
644 w obrębie Krasowo Częstki 

554. 156197 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 522/1, w skład której wchodzi działka nr 
643 w obrębie Krasowo Częstki 

555. 156198 B  Droga odchodząca od działki nr 638 do działki nr 527/1, w skład której wchodzi działka nr 
676 w obrębie Krasowo Częstki 

556. 156199 B  Droga odchodząca od działki nr 646 do działki nr 540, w skład której wchodzi działka nr 
647 w obrębie Krasowo Częstki 

557. 156200 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107639B do działki nr 15, w skład której wchodzi 
działka nr 21 w obrębie Wierzbowizna 

558. 156201 B  Droga odchodząca od działki nr 2/11 do działki nr 19, w skład której wchodzi działka nr 
15 w obrębie Wierzbowizna 

559. 156202 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 18, w skład której wchodzi 
działka nr 13/2 w obrębie Wierzbowizna 

560. 156203 B  Droga odchodząca od działki nr 13/2 do działki nr 18, w skład której wchodzi działka nr 
20 w obrębie Wierzbowizna 

561. 156204 B  Droga odchodząca od działki nr 13/2 do działki nr 5/1, w skład której wchodzą działki nr 
16/1 i 19/1 w obrębie Wierzbowizna 

562. 156205 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 47, w skład której wchodzi 
działka nr 52 w obrębie Wierzbowizna 

563. 156206 B  Droga odchodząca od działki nr 15 do działki nr 1/1, w skład której wchodzi działka nr 19 
w obrębie Wierzbowizna 

564. 156207 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107617B do działki nr 229, w skład której wchodzi 
działka nr 267 w obrębie Tłoczewo 

565. 156208 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Krasowo Wólka, odchodząca od drogi powiatowej nr 
2062B do drogi powiatowej nr 2108B, w skład której wchodzą działki nr 262 (obręb Tłoczywo) i działki nr 
152 i 153 (obręb Krasowo Wólka) 

566. 156209 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Wierzbowizna, odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B 
do drogi gminnej nr 107639B, w skład której wchodzą działki nr 264 (obręb Tłoczywo) i działka nr 23 (ob-
ręb Wierzbowizna) 

567. 156210 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 618/1, w skład której 
wchodzi działka nr 619 w obrębie Tłoczewo 

568. 156211 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 159/3, w skład której 
wchodzi działka nr 265 w obrębie Tłoczewo 

569. 156212 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 3/9, w skład której wcho-
dzą działki nr 20/2 i 20/1 w obrębie Pruszanka Mała 

570. 156213 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 8/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 22 w obrębie Pruszanka Mała 

571. 156214 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 337/1, w skład której 
wchodzą działki nr 330/1 i 330/2 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

572. 156215 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 264, w skład której wcho-
dzą działki nr 332 i 337/1, 337/5 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

573. 156216 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 326, w skład której wcho-
dzi działka nr 325 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

574. 156217 B  Droga odchodząca od działki nr 337/6 do działki nr 330/1, w skład której wchodzi działka 
nr 333 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

575. 156218 B  Droga w obrębach Tłoczewo – Wierzbowizna, odchodząca od działki nr 333 do działki nr 
15, w skład której wchodzą działki nr 336/7 i 336/3 (obręb Tłoczywo) i działka nr 20 (obręb Wierzbowi-
zna) 

576. 156219 B  Droga odchodząca od działki 330/2 nr do drogi gminnej nr 107639B, w skład której wcho-
dzą działki nr 335/3 i 335/6 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

577. 156220 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 360, w skład której wcho-
dzi działka nr 343 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

578. 156221 B  Droga odchodząca od działki nr 337/6 do działki nr 340, w skład której wchodzi działka nr 
338 w obrębie Jabłoń Piotrowce 

579. 156222 B  Droga odchodząca od działki nr 27 do działki nr 20, w skład której wchodzi działka nr 31 
w obrębie Jabłoń Jankowce 

580. 156223 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 31, w skład której wchodzą 
działki nr 34 i 51 w obrębie Jabłoń Jankowce 

581. 156224 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2068B do działki nr 51, w skład której wchodzi 
działka nr 36 w obrębie Jabłoń Jankowce 
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582. 156225 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi powiatowej nr 2068B, w skład 
której wchodzą działki nr 131 i 132 w obrębie Jabłoń Jankowce 

583. 156226 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 101, w skład której wcho-
dzą działki nr 115 i 116 w obrębie Jabłoń Jankowce 

584. 156227 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 191, w skład której wcho-
dzi działka nr 203 w obrębie Jabłoń Jankowce 

585. 156228 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do drogi powiatowej nr 2068B, w skład 
której wchodzi działka nr 90 w obrębie Jabłoń Jankowce 

586. 156229 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 21/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 220 w obrębie Jabłoń Kościelna 

587. 156230 B  Droga odchodząca od działki nr 38/2 do działki nr 1/1, w skład której wchodzi działka nr 
221 w obrębie Jabłoń Kościelna 

588. 156231 B  Droga w obrębach Jabłoń Kościelna – Jabłoń Zarzeckie, odchodząca od działki nr 223 do 
działki nr 130, w skład której wchodzą działki nr 224 (obręb Jabłoń Kościelna) i działka nr 134 (obręb Ja-
błoń Zarzeckie) 

589. 156232 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107647B do działki nr 223, w skład której wchodzi 
działka nr 225 w obrębie Jabłoń Kościelna 

590. 156233 B  Droga w obrębach Jabłoń Kościelna – Jabłoń Dąbrowa, odchodząca od działki nr 222 do 
działki 229, w skład której wchodzą działki nr 223 i 244 (obręb Jabłoń Kościelna) i działki nr 199 i 202 
(obręb Jabłoń Dąbrowa) 

591. 156234 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 113/1, w skład której 
wchodzą działki nr 257 i 231 w obrębie Jabłoń Kościelna 

592. 156235 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107653B do działki nr 153/6, w skład której wcho-
dzi działka nr 243 w obrębie Jabłoń Kościelna 

593. 156236 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do ul. Sokołowskiej, w skład której 
wchodzą działki nr 234 i 235 w obrębie Jabłoń Kościelna 

594. 156237 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2067B do działki nr 189, w skład której wcho-
dzi działka nr 248 w obrębie Jabłoń Kościelna 

595. 156238 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107648B do działki nr 35, w skład której wchodzi 
działka nr 33/2 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

596. 156239 B  Droga odchodząca od działki nr 33/2 do działki nr 8, w skład której wchodzi działka nr 13 
w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

597. 156240 B  Droga odchodząca od działki nr 37 do działki nr 1, w skład której wchodzą działki nr 38 i 
5 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

598. 156241 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107648B do działki nr 58, w skład której wchodzi 
działka nr 49 w obrębie Jabłoń Zambrowizna 

599. 156242 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107649B do działki nr 36/3, w skład której wcho-
dzi działka nr 76/1 w obrębie Jabłoń Dobki 

600. 156243 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 105, w skład której wcho-
dzi działka nr 86 w obrębie Jabłoń Dobki 

601. 156244 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 49/1, w skład której wcho-
dzi działka nr 85 w obrębie Jabłoń Dobki 

602. 156245 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 51, w skład której wchodzi 
działka nr 83 w obrębie Jabłoń Dobki 

603. 156246 B  Droga odchodząca od działki nr 76/1 do działki nr 39/3, w skład której wchodzi działka nr 
75 w obrębie Jabłoń Dobki 

604. 156247 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2065B do działki nr 71, w skład której wchodzi 
działka nr 89 w obrębie Jabłoń Dobki 

605. 156248 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2064B do działki nr 28, w skład której wchodzą 
działki nr 66, 71, 76 i 72 w obrębie Jabłoń Markowięta 

606. 156249 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2064B do działki nr 11/5, w skład której wcho-
dzi działka nr 74 w obrębie Jabłoń Markowięta 

607. 156250 B  Droga w obrębach Jabłoń Markowięta – Jabłoń Dobki, odchodząca od drogi powiatowej nr 
2064B do drogi powiatowej nr 2065B, w skład której wchodzą działki nr 73 (obręb Jabłoń Markowięta) i 
działka nr 87 (obręb Jabłoń Dobki) 

608. 156251 B Droga odchodząca od działki nr 66 do działki nr 42/1, w skład której wchodzi działka nr 
69 w obrębie Jabłoń Markowięta 

609. 156252 B  Droga odchodząca od działki nr 66 do działki nr 36/3, w skład której wchodzi działka nr 
67 w obrębie Jabłoń Markowięta 

610. 156253 B  Droga odchodząca od działki nr 120 do działki nr 39, w skład której wchodzi działka nr 
113 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

611. 156254 B  Droga odchodząca od działki nr 113 do działki nr 103, w skład której wchodzi działka nr 
112 w obrębie Jabłoń Zarzeckie  

612. 156255 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107645B do działki nr 91, w skład której wchodzi 
działka nr 92 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

613. 156256 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 4, w skład której wchodzi 
działka nr 9 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 
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614. 156257 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 4, w skład której wchodzi 
działka nr 151 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

615. 156258 B  Droga odchodząca od drogi powiatowej nr 2062B do działki nr 2/2, w skład której wcho-
dzi działka nr 142 w obrębie Jabłoń Zarzeckie 

616. 156259 B  Droga odchodząca od działki nr 11 do drogi gminnej nr 107647B, w skład której wchodzi 
działka nr 22/1 w obrębie Jabłoń Spały 

617. 156260 B  Droga odchodząca od drogi gminnej nr 107647B do działki nr 21/4, w skład której wcho-
dzi działka nr 42 w obrębie Jabłoń Spały 

618. 156261 B  Droga w obrębach Jabłoń Spały – Jabłoń Zarzeckie, odchodząca od działki nr 11 do dział-
ki nr 98, w skład której wchodzą działki nr 6 (obręb Jabłoń Spały) i działka nr 152 (obręb Jabłoń Zarzec-
kie) 

619. 107611 B       Kostry Noski – Kostry Litwa – Krasowo Wólka  
620. 107612 B       Kostry Noski – Nowe Żochy 
621. 107613 B       Kostry Noski – Zalesie Nowe 

622. 107614 B       Kostry Noski – Wyliny Ruś 
623. 107615 B       Kostry Noski – Wyszonki Posele 

624. 107616 B       Nowe Rzepki – Kostry Noski  

625. 107617 B       Krasowo Wólka – Tłoczewo 

626. 107618 B       Markowo Wólka – Nowe Rzepki  

627. 107619 B       Markowo Wólka – Nowe Żochy 
628. 107620 B       Markowo Wólka – Stare Żochy  
629. 107621 B       Markowo Wólka – Lendowo Budy  

630. 107622 B       Krasowo Siódmaki – Krasowo Wielkie  

631. 107623 B       Skłody Przyrusy – Krasowo Siódmaki  

632. 107624 B       Skłody Przyrusy – Jośki 
633. 107625 B        Nowe Piekuty – Krasowo Siódmaki   

634. 107626 B        Krasowo Siódmaki – Jośki 
635. 107627 B        Krasowo Wielkie – Krasowo Częstki 
636. 107628 B        Koboski – Piekuty Urbany 

637. 107629  B       Hodyszewo – Jośki 
638. 107630 B        Hodyszewo - Krynica  

639. 107631 B        Hodyszewo – Liza Nowa 

640. 107632 B        Hodyszewo – Ferma 

641. 107633 B        Stokowisko – Brzozowo Korabie 

642. 107634 B        Łopienie Zyski – Brzozowo Panki 

643. 107635 B        Łopienie Jeże – Koboski 
644. 107636 B        Łopienie Jeże – Skłody Przyrusy 
645. 107637 B        Łopienie Jeże – Liza Nowa 
646. 107638 B        Łopienie Szelągi – Jabłoń Piotrowce 
647. 107639 B        Wierzbowizna – Jabłoń Piotrowce 
648. 107640 B        Jabłoń Piotrowce – Łopienie Jeże 

649. 107641 B        Jabłoń Dabrowa – Jabłoń Śliwowo 

650. 107642 B        Jabłoń Dąbrowa – Racibory 
651. 107643 B        Jabłoń Jankowce – Jabłoń Śliwowo 

652. 107644 B        Jabłoń Zarzeckie – Racibory 
653. 107645 B        Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Rykacze 
654. 107646 B        Jabłoń Markowięta – Jabłoń Zarzeckie 
655. 107647 B        Jabłoń Spały – Racibory 
656. 107648 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Zambrowizna 
657. 107649 B        Jabłoń Dobki – Jabłoń Zambrowizna 
658. 107650 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Dobki 
659. 107651 B        Jabłoń Kościelna – Jabłoń Śliwowo 

660. 107652 B        Jabłoń Kościelna ul. Przemysłowa 
661. 107653 B        Jabłoń Kościelna ul. Zielona 
662. 107654 B        Jabłoń Kościelna ul. Sadowa 
663. 107655 B        Nowe Piekuty ul. Polna 

664. 107656 B        Nowe Piekuty ul. Słoneczna 

665. 107657 B        Nowe Piekuty ul. Spokojna 
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666. 107658 B        Stare Żochy – wieś  

 
 
 
 
 
 
 
 


